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VOORWOORD 

Dit beleidsplan is de synthese van een uitdagend participatief 

proces. Samen met beleidsmakers, erfgoedambtenaren en 

actoren uit het veld werd op zoek gegaan naar hefbomen om 

ons lokale erfgoed te exploiteren. De bevindingen uit de 

Omgevingsanalyse en Behoefteanalyse en de troeven, 

zwaktes, bedreigingen en kansen vormen het uitgangspunt 

voor een sterk beleid en zullen richtinggevend zijn voor de 

eerste stappen die zullen gezet worden in dit groeiproces.  

Daarnaast zal dit beleidsplan afgetoetst worden aan de 

bepalingen in het Cultureel Erfgoeddecreet1 en de strategische 

 
1 Vlaanderen: Departement Cultuur, Jeugd & Media. (z.d.). Cultureelerfgoeddecreet. 

Vlaanderen - Departement Cultuur, Jeugd & Media. Geraadpleegd op 14 september 

2021, van https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-

erfgoed/regelgeving/cultureelerfgoeddecreet  

 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/regelgeving/cultureelerfgoeddecreet
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/regelgeving/cultureelerfgoeddecreet
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visienota2 van minister Jambon enerzijds en aan de 

vooropgestelde doelen uit het Cultureel Erfgoedconvenant 

anderzijds. Ook zal dit beleidsplan afgetoetst worden aan 

maatschappelijke tendensen. Zo moet dit beleidsplan gelezen 

worden in het licht van de Vlaamse regiovorming en dient de 

impact van het covid-virus niet vergeten te worden.  

De doelstellingen en bijhorende acties die in dit plan genoemd 

worden vormen het kader waarbinnen Erfgoedcel de Merode 

haar werking in de komende zes jaar zal uitbouwen.  

Met dit beleidsplan trekken de aangesloten gemeenten voluit 

de kaart van een duurzame samenwerking. Het doel van deze 

samenwerking is de creatie van een breder draagvlak en 

verhoging van de erfgoedparticipatie in het werkingsgebied, 

om zo te komen tot borging voor de toekomst. 

 

Wij wensen u een fijne ontdekkingstocht toe, 

Alies Smeets, Gerda Broeckx en Manu Claes 

Voorzitters Projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode

 
Vlaanderen: Departement Cultuur, Jeugd & Media. (z.d.). Uitgangspunten, instrumenten 

en uitdagingen. Departement Cultuur, Jeugd & Media. Geraadpleegd op 14 september 

2021, van https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-

erfgoed/beleidskader/uitgangspunten-instrumenten-en-uitdagingen 

 
2 Jambon, J. (2021, 31 maart). Strategische visienota cultureel erfgoed. Vlaamse 
Regering. Geraadpleegd op 14 september 2021, van https://vlaamse-

erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/4741/strategische-visienota-cultureel-

erfgoed-20210401.pdf 

 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/beleidskader/uitgangspunten-instrumenten-en-uitdagingen
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/beleidskader/uitgangspunten-instrumenten-en-uitdagingen
https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/4741/strategische-visienota-cultureel-erfgoed-20210401.pdf
https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/4741/strategische-visienota-cultureel-erfgoed-20210401.pdf
https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/bron/4741/strategische-visienota-cultureel-erfgoed-20210401.pdf
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Projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode is een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband en bestaat uit 3 

laterale deelwerkingen:  

Het Intergemeentelijk Cultureel Samenwerkingsverband 

(IGCS, thans Cultuurregio), de Intergemeentelijke Onroerend 

Erfgoed Dienst (IOED) en de Erfgoedcel (EC).  



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       
5 

 

 

 

Projectve
reniging 

Cultuur & 
Erfgoed 

de 
Merode

IOED de Merode

• Werkingsperiode: 
2017 - 2023

• Werkingsgebied: 8 
gemeenten: 
(Aarschot), (Diest), 
Herselt, Hulshout, 
Laakdal, 
Scherpenheuvel-
Zichem, 
Tessenderlo, 
Westerlo

• Budget: 90% 
Vlaamse 
subsidiëring + 10% 
inbreng gemeenten 
(0,07 eur/inwoner)

• Medewerkers: 
coördinator Melissa 
Geerts + 
projectmedewerker 
Steffie Peetermans

Cultuurregio de 
Merode

• Werkingsperiode: 
2020-2025

• Werkingsgebied: 5 
gemeenten: Diest, 
Hulshout, 
Scherpenheuvel-
Zichem, 
Tessenderlo en 
Westerlo

• Budget: 50% 
Vlaamse 
subsidiëring + 50% 
inbreng gemeenten 
(0,08 eur/inwoner)

• Medewerkers: 
coördinator Falke 
Lambrechts + 
projectmedewerker 
Myriam Lemsiah

Erfgoedcel de 
Merode

• Werkingsperiode: 
2021-2026

• Werkingsgebied: 
Samenwerkingsover
eenkomst tussen de 
Vlaamse Overheid, 
Erfgoedcel de 
Merode en 6 
gemeenten:                               
Aarschot, Diest, 
Herselt, 
Scherpenheuvel-
Zichem, Tessenderlo 
en Westerlo

• Budget: 75% 
Vlaamse subsidiëring 
+ 25% inbreng 
gemeenten (0,04 
eur/inwoner)

• Medewerkers: 
coördinator Liv 
Tubeeckx + 
projectmedewerker 
Steffie Peetermans



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       
6 

 

1.1. HET INTERGEMEENTELIJK 

SAMENWERKINGSVERBAND VOOR 

CULTUREEL ERFGOED  

Gemeente 
Inwoneraantal 

(d15/11/2021)3 

Oppervlakte 

in km² 

Bevolkingsdichtheid 

per km² 

(d15/11/2021) 

Aarschot 30.281 63 478,8 

Diest 24.370 59 412,7 

Herselt 14.649 52 277,3 

Sch-Zichem 23.135 51 451,2 

Tessenderlo 18.881 52 362,7 

Westerlo 25.288 55 452,9 

Totaal 136.531   

 

De intergemeentelijke samenwerking bestaat uit 4 gemeenten 

en 2 steden, nl. de gemeenten Herselt, Scherpenheuvel-

Zichem, Tessenderlo, Westerlo en de steden Aarschot en Diest. 

 

Herselt telt als landelijke gemeente in verhouding de helft van 

het aantal inwoners van de stad Aarschot. De overige 

gemeenten balanceren er evenwichtig tussenin. Echter 

resulteert het verschil in landelijke versus verstedelijkte 

gemeenten in een andere erfgoedbeleving en een andere 

betrokkenheid4. Voor de Erfgoedcel geldt dat rekening dient 

 
3 Ontdek uw gemeente | Statbel. (2018, 5 juli). StatBel: België in cijfers. Geraadpleegd 

op 14 september 2021, van https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/ontdek-uw-gemeente 

 
4 Vander Stichele, A. (2011). Vlamingen en het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar 

erfgoedbeleving in Vlaanderen. FARO; Vlaams tijdschrift over cultureel erfgoed, 4, 17–

35. 

 

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/ontdek-uw-gemeente
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gehouden te worden met twee verschillende manieren waarop 

aan erfgoedparticipatie gedaan wordt. 

 

 

 
 

 

1.2. INBEDDING VAN DE ERFGOEDCEL 

IN DE REGIO  

1.2.1. Voorgeschiedenis 

Het mag misschien verwonderen dat het Merodegebied lang 

onontgonnen gebleven is op vlak van intergemeentelijke 

samenwerking ten behoeve van een sterk roerend en 

immaterieel erfgoedbeleid. Om dit te verklaren vermelden we 

graag dat in het Merodegebied een zeer sterke lokale 

gebiedsontwikkeling leeft sinds 2005. De samenwerking 

tussen drie Vlaamse agentschappen, drie provincies, negen 

gemeenten en zeven private organisaties ontstond vlak na de 

verkoop van domein de Merode aan de Vlaamse 

Landmaatschappij, in opdracht van de Vlaamse regering in 

2004. Om een centraal beheer en een samenhangende 

ontwikkeling van het gebied te bevorderen besloten de 

betrokken partners blijvend samen te werken rond duurzame 

streekontwikkeling. Er was binnen het plattelandsproject 

aandacht voor natuur, landbouw, onroerend erfgoed en 

toerisme, en dit met oog voor de ruime omgeving van het 

oorspronkelijke domein de Merode. Van bij het begin 

coördineerde de Vlaamse Landmaatschappij dit project, in 
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opdracht van het kabinet bevoegd voor plattelandsbeleid. Het 

project is op deze manier een pilootproject van geïntegreerd 

plattelandsbeleid. Vandaag wordt geijverd voor de 

ontwikkeling van Landschapspark de Merode vzw. 

Het Merodegebied kent sinds eeuwen reeds een traditie van 

goede huisvaders. Adellijke families en abten tot 

plattelandsontwikkelaars waakten - en waken nog steeds - 

over het prachtige gebied, maar deze voorgeschiedenis 

vertoont een blinde vlek; met name bovenlokale aandacht 

voor het roerend en immaterieel erfgoed.  

Maar waarmee geenszins afbreuk willen doen aan al het noeste 

werk van de lokale erfgoedorganisaties! Het zijn zij die meer 

dan wie ook alle steun verdienen want zonder hun jarenlange 

inspanningen zou er geen sprake geweest zijn van een 

bovenlokale cultureel-erfgoedwerking.  

Wel kan op bovenlokaal niveau heel wat meerwaarde 

gecreëerd worden. Denk maar aan de ontwikkeling van tools 

die de werking en de collecties van lokale erfgoedhouders 

digitaal en fysiek meer zichtbaar en bereikbaar maken, tools 

in de ondersteuning van collectie-inventarisatie, 

collectieplanning- en – waardering, enz. Dit allemaal met het 

oog op een duurzame borging van het lokale roerend erfgoed 

en immaterieel erfgoedpraktijken. 

Begin 2020 werd door de twee coördinatoren van 

Projectvereniging de Merode het initiatief genomen om – in het 

licht van de nieuwe ronde t.b.v. oprichting erfgoedcellen – een 

nieuwe poging te wagen. Er werd door de toenmalige 

Projectvereniging een werkgroep ‘Cultureel Erfgoed’ in het 

leven geroepen om de krijtlijnen van een eerste bovenlokaal 
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erfgoedbeleidsplan uit te werken. Bij het schrijven van het 

beleidsplan werd rekening gehouden met de bepalingen uit het 

huidige cultureel erfgoeddecreet en werd beroep gedaan op 

externe expertise; vzw Wesp, coördinator sectornetwerking 

Gregory Vercauteren bij Steunpunt FARO en de naburige 

erfgoedcellen - k.ERF (thans Stuifzand) en Kempens Karakter 

- werden betrokken.  

 

Ter vervollediging werd op 6 maart 2020 een 

participatiemoment georganiseerd waarbij om input gevraagd 

werd bij alle stakeholders, teneinde een gemotiveerd 

erfgoedbeleidsplan te kunnen indienen. Het 

Projectvereningssecretariaat de Merode stelde vervolgens een 

ontwerpbesluit op voor de zes gemeenteraden, hetwelk door 

elk van hen vervolgens ook goedgekeurd werd in maart 2020. 

De aanvraag tot de oprichting van Erfgoedcel de Merode werd 

eind maart ingediend bij het Departement Cultuur, Jeugd en 

Media. De goedkeuring volgde enkele maanden later
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1.2.2. Situering: de Merode op de kaart 

Op 12 maart 2021 werd een kadernota goedgekeurd die voorziet in de definitieve indeling 

van Vlaanderen in volgende 17 referentieregio’s5:  

 
 

 
5 Agentschap Binnenlands Bestuur. (z.d.). Regiovorming | Lokaal Bestuur Vlaanderen. Agentschap Binnenlands Bestuur. 

Geraadpleegd op 15 september 2021, van https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming
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De Vlaamse regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder 

mandaten. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. Het blijft een open vraag of er bij 

het ontwerp van de referentieregio’s aandacht geschonken werd aan culturele 

samenwerkingsverbanden. Gelukkig zijn cultuur en erfgoed elastische domeinen, maar 

covid en de toenemende vergrijzing stelt dit facet op de proef. Bovendien is er geen 

gebiedsdekking voor wat de drie laterale deelwerkingen van Projectvereniging Cultuur & 

Erfgoed de Merode betreft. Zoals vermeld in het organigram zijn onderling verschillende 

gemeenten aangesloten bij de IOED, de IGCS en de Erfgoedcel.  

 

Daarnaast valt ons werkingsgebied ook in 2 gebieden die zich elk kandidaat gesteld hebben 

voor een erkenning als Vlaams Park (midden 2023): enerzijds is er Landschapspark de 

Merode vzw en anderzijds Nationaal Park Demervallei6. 

 
6 Vlaamse Landmaatschappij. (z.d.). Landschapsparken Vlaanderen | Vlaamse Landmaatschappij. Vlaanderen. Geraadpleegd 

op 15 september 2021, van 

https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/plattelandsthemas/landschapsparken/Paginas/default.aspx 

 
 

https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/plattelandsthemas/landschapsparken/Paginas/default.aspx
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Vermits dit beleidsplan geschreven wordt met het oog op een cultureel 

erfgoedsamenwerking voor de 6 gemeenten gaan we vanuit deze positieve evolutie uit. 

Een continue administratieve alertheid en een efficiëntie administratieve workflow is 

sowieso het streven om alle werkingsprocessen van de Erfgoedcel in goede banen te leiden 

en om te komen tot een werkbaar en sterk geheel.  
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Een blik op de kaart toont dat het werkingsgebied van Erfgoedcel de Merode  

zich situeert in drie referentieregio’s; nl. Kempen (Westerlo en Herselt), Oost-Brabant 

(Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest) en Limburg (Tessenderlo). 

  

Vanuit het standpunt van de Vlaamse erfgoedcellen was het vanzelfsprekend om een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband in het leven te roepen voor de zes gemeenten 

gelegen tussen Demer en Nete en elk met een zeer rijk erfgoedverleden. Het cultureel 

erfgoedsamenwerkingsverband van de Merode beslaat het gebied van 6 gemeenten 

gelegen tussen de werkingsgebieden van erfgoedcellen k.ERF/ Stuifzand (in het westen 

en noorden), Kempens Karakter (in het noorden), MijnErfgoed (in het oosten) en 

Erfgoedcel Leuven (in het zuiden), dewelke allen al jaren een traditie van intergemeentelijk 

samenwerken hebben7.  

 

  

 

 

 
7 FARO; Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. (z.d.). Erfgoedcellen in Vlaanderen – Erfgoedorganisaties met een 
dienstverlenende rol op regionaal niveau. Geraadpleegd op 4 november 2021, van https://www.erfgoedcellen.be/ 

 

https://www.erfgoedcellen.be/
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2. MISSIE & 

VISIE  

2.1. WAAR STAAN WE VOOR? ONZE 

MISSIE  

Hoe ziet het Merode-samenwerkingsverband eruit en 

waar gaan we naartoe? 

Erfgoedcel de Merode wil een waardevolle schakel en 

erfgoedpartner zijn in de Merode-regio. De Erfgoedcel streeft 

ernaar om een breed gedragen en duurzaam erfgoedbeleid 

ingebed wordt in de meerjarenplanning van de zes 

convenantpartners. Dit beleid wordt continu participatief 
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herijkt en concreet gerealiseerd via acties – die van tevoren 

afgetoetst worden aan de geformuleerde strategische en 

operationele doelstellingen – te agenderen bij het bovenlokale 

beleidsniveau. In haar beleid wordt maximaal gestreefd naar 

het (he)erkennen, behouden, borgen, onderzoeken en 

ontsluiten van lokaal cultureel erfgoed. Participatie en inclusie 

vormen hiertoe de sleutel tot succes.  

 

 

 

2.2. WAAR GAAN WE VOOR? ONZE 

VISIE 

Wat is de bestaansreden van Erfgoedcel de Merode en 

wat heeft de Erfgoedcel te bieden?  

 

De steeds maar toenemende vergrijzing, de trend van vrije tijd 

interesseversnippering en de worsteling met vergelijkbare 

‘interne keuken-problematieken’ nopen tot samenwerking en 

professionalisering. Hier wil de Erfgoedcel een verbindende en 

ondersteunende rol opnemen. 

Om te voorkomen dat het collectief geheugen en de stille 

getuigen van het eigen verleden voorgoed verdwijnen wil 

Erfgoedcel de Merode de basisfuncties vervullen:  
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1. Samen met de lokale actoren zal gestart worden met 

de identificatie en waardering van het aanwezige 

culturele erfgoed 

2. Er zal een Merodebreed beleid uitgerold worden voor 

het behoud en de borging van ons lokale erfgoed 

3. Onderzoek naar het lokale erfgoed zal ondersteund en 

geïnitieerd worden 

4. Er zal naar gestreefd worden om het lokale erfgoed op 

een zo breed mogelijke manier te ontsluiten 

De Erfgoedcel biedt: 

1. Een helder ondersteuningskader (logistiek, financieel, 

beleidsmatig) 

2. ‘Verdieping’: op een duurzame en kwalitatief 

duurzame manier zorgdragen voor de stille getuigen 

van ons eigen verleden en voor ons collectief geheugen 

(standaardisatie, goede praktijken, aandacht voor 

digital-born materiaal, …) 

3. ‘Verbreding’: zo veel mogelijk partners betrekken bij 

het lokale culturele erfgoed om als dusdanig te 

ontsluiten en te borgen 

4. Een open huis en een luisterend oor: iedereen is warm 

welkom in onze bijenkorf vol van erfgoedbedrijvigheid! 
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2.4. STAKEHOLDERS IN KAART 

Bij deze lijsten we de personen en organisaties op die een 

directe en indirecte invloed hebben op of belang hebben bij 

de werking van onze organisatie.  

Directe stakeholders: 

• Lokale vrijwillige erfgoedactoren en 

erfgoedsympathisanten 

• Stedelijke musea 

• Stedelijke archieven 

• Lokale adviesraden 

• Lokale kerkraden 

• Lokale besturen (beleidsmakers) 

• Knutsel- en spelateliers 

• Jeugdhuizen 

• Gezinsbonden 

• Onderwijskoepels en oudercomités 

• Jeugdverenigingen 

• Sportverenigingen 

• Socio-culturele verenigingen 

• Kerngroep Bovenlokaal Cultureel Erfgoed 

• Koepelorganisaties: 

o Gebiedsontwikkeling: Landschapspark de 

Merode vzw, Vlaamse Landmaatschappij vzw, 

Nationaal Park Demervallei, Kempens 

Landschap vzw (initiatief van Provincie 

Antwerpen) 
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o Hoge Gilderaden Kempen en Brabant 

o Heemkunde Gouw Antwerpen, Limburg en 

Vlaams-Brabant 

o IE-koepelorganisatie Levende Molens vzw 

o Gedenking oorlogsslachtoffers: Nationale 

Strijdersbond vzw  

o Religieuze besturen: aartsbisdom Mechelen-

Brussel en bisdom Hasselt  

o Provinciale besturen: Antwerpen, Limburg en 

Vlaams-Brabant 

• Vlaamse partners:  

o Landelijke erfgoeddienstverleners (PARCUM, 

WIE, ETWIE, Histories, CAG, Archiefpunt, …) 

o Vlaamse Erfgoedcellen (Stuifzand, Kempens 

Karakter, Leuven, MijnErfgoed, …) 

o Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO 

o Departement Cultuur, Jeugd en Media 

• Federaal en mondiaal: 

o KIK-IRPA 

o War Heritage Institute 

o UNESCO 

Indirecte stakeholders: 

• Leveranciers grafische vormgeving 

• Webontwikkelaar 

• Drukker 

• Leveranciers van hardware, software en 

digitaliseringsmateriaal 

• Leveranciers van conserveringsmateriaal 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       
20 

 

• Leveranciers van streekproducten en catering (t.b.v. 

vergaderingen, infosessies, netwerkmomenten) 

• Boekhouder 

• Revisor 

• Sociaal secretariaat 

• Bank 

• Gemeentelijke en stedelijke diensten: 

communicatiediensten, cultuurdiensten, 

personeelsdiensten, jeugddiensten, technische 

diensten, IT-diensten, culturele centra en 

ontmoetingscentra) 
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2.5. DEMOGRAFISCHE DATASET PER  
CONVENANTPARTNER 

Een actuele blik op de zes aangesloten convenantpartners 

volgens de Gemeente-Stadsmonitor8 

 

 
 

 

 
8 Agentschap Binnenlands Bestuur. (2016, 24 oktober). Start | Gemeente-Stadsmonitor. 

Vlaanderen. Geraadpleegd op 4 november 2021, van https://gemeente-

stadsmonitor.vlaanderen.be/ 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
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3. 
PARTICIPA

TIE, 

SYNERGIE 

& 
VERANKERI

NG 
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3.1. CULTUREEL ERFGOED IN DE 
GEMEENTELIJKE 
MEERJARENPLANNEN  

Het is de intentie van de Erfgoedcel om intensief en prettig 

samen te werken met alle erfgoedambtenaren (Kerngroep 

BCE) en lokale actoren. Op 23 juni 2021 werd de eerste 

startbijeenkomst gehouden. Daarin werd volgend 

samenwerkingskader vastgelegd tussen de Erfgoedcel en de 

erfgoedcoördinatoren van elke gemeente: 

Bovenlokale samenwerking roerend en immaterieel 

erfgoed 

Bijeenkomst 

Frequentie: elke derde maandag van de maand (vaste 

maandelijkse ‘Vergaderdag Projectvereniging’, behalve in zomer) 

Coördinator Erfgoedcel nodigt erfgoed-coördinatoren 2 weken van 

tevoren uit + bezorgt agenda week van tevoren 

Vorm agenda 

Steeds digitaal raadpleegbaar mits login 

Indiening agendapunten: via webformulier 

Vaste onderdelen agenda: 

• Stand van zaken lopende zaken 

• Mededelingen 

• Toetsing beleidsplan: CE-decreet, SVN, CEC, BBC’s 

(meerjarenplanning + Overzicht Doelstellingen, 

Actieplannen en Acties (kortweg ODAA) 

• Varia 

• Vragen & suggesties 

Commitment 
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De gemeentelijke erfgoedcoördinatoren zorgen ervoor dat het 

engagement in het samenwerkingsverband de Merode ook wordt 

opgenomen in het meerjarenplan van hun gemeente. 

Mandaat groep 

De Kerngroep doet voorstellen die voorgelegd worden aan de 

Raad van Bestuur. 

De bovenlokale culturele erfgoedsamenwerking moet 

verankerd worden in de BBC’s van de zes Merode-gemeenten. 

Het gevoel en de bewustwording omheen actief samenwerken 

rond cultureel erfgoed moet rijpen en moet tegen het einde 

van dit eerste jaar een vruchtbare bodem vinden.  

De realisatie en uitvoering van het cultureel erfgoedconvenant 

dient gedragen en ondersteund te worden door alle partners. 

Een slimme manier om het convenant proactief en doelgericht 

te realiseren en om plezier te halen uit de bovenlokale 

samenwerking - in tegenstelling tot ad hoc samenwerken - is 

de opmaak van een meerjarenplanning. Hierbij is de 

betrokkenheid van de Raad van Bestuur van de 

Projectvereniging, interne afstemming binnen de 

Projectvereniging en frequent overleg met de Kerngroep BCE 

onontbeerlijk om een positieve en boeiende synergie te 

creëren. 

 

3.2. EEN PARTICIPATIEF BELEIDSPLAN 

In het licht van het erfgoedconvenant is het vanzelfsprekend 

dat er letterlijk samen aan een bovenlokaal cultureel 

erfgoedbeleidsplan gewerkt wordt. Erfgoedcel de Merode 
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effende de weg door een veldtekening te maken en legde de 

eerste steen met een driedelige nodenbevraging (zie Bijlage 

3). 
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3.2.1. Merode-erfgoedparticipatie: transversaal 

Aanpak ‘hoe participatief aan beleidsvoering doen?’ Timing 

Vastlegging samenstelling en profilering Kerngroep BCE  

(ref. ‘Afsprakenkader Kerngroep Bovenlokaal Cultureel Erfgoed) 
 
Dries Peeters                  (cultuurfunctionaris Aarschot) 
Jo De Cuyper                  (conservator Stedelijk Museum Aarschot) 
Elise Verhaegen              (coördinator Erfgoed & Musea Diest) 
Lut Willems                    (cultuurbeleidscoördinator Herselt) 
Liesbeth Tielens              (cultuurbeleidscoördinator Sch-Zichem) 

François Van Gehuchten  (erfgoedverantwoordelijke Tessenderlo) 

Kristine Behets               (cultuurbeleidscoördinator Westerlo) 
Liv Tubeeckx                  (coördinator Erfgoedcel de Merode) 
Steffie Peetermans          (projectmedewerker Erfgoedcel de Merode) 
 
 

Externe inbreng t.b.v. een gedragen erfgoedbeleid: 
o Inbreng via kennismakingsbijeenkomsten per gemeente 
o Overige stakeholders op structurele basis bevragen 
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Type/ Vorm participatie Doelstelling(en) Frequentie 

Raad van Bestuur 

Projectvereniging Cultuur & 
Erfgoed de Merode (= 
bovenlokaal overlegorgaan voor 
cultuur- en erfgoedbeleid) 

Beleidsplanning, goed zakelijk beheer en 

beleidsvoering 

Structureel: 

Per 6 weken 
(3u) 

Dagelijks Bestuur 

Projectvereniging Cultuur & 
Erfgoed de Merode 
(= bovenlokaal overlegorgaan 
voor cultureel erfgoedbeleid) 

Voorbereiden van bestuursvergaderingen Structureel:  

Per 6 weken 
(2u) of volgens 
afspraak (2u) 

Bovenlokaal 
ontmoetingsmoment voor 

cultuur- en erfgoedbeleid 
(stakeholders) 

Ontmoetingsmoment 
Informeren over C & E 

Prikkelen 
Bevragen 

Zaadjes planten 
Inspireren 

Structureel: 
Om de 2 jaar 

(6u) 

Kerngroep Bovenlokaal 

Cultureel Erfgoed (= 
bovenlokaal overlegorgaan met 
de erfgoedcoördinatoren van de 
6 Merodegemeenten) 

Voorbereiden van bestuursvergaderingen 

Inhoudelijk vormgeven aan het convenant 
Vinger aan de pols houden in de gemeenten 
Intermediair tussen cultureel-
erfgoedgemeenschappen en het convenant 

Structureel:  

Per 4 weken 
(2u)  

Teamoverleg (= bovenlokaal 

cultuur- en erfgoedbeleid) 

Beleidsplanning 

Goed zakelijk beheer 

Voorbereiden DB en RvB 

Structureel:  

1x (4u)/ week 
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Praktische uitwisseling tussen de 3 
deelwerkingen 

Bovenlokaal Cultureel Erfgoed-
werkgroep (= voorzitters 
heemkringen, specialistische 
erfgoedverenigingen, ECdM) 

Uitwisselen van ideeën en expertise 
Vinger aan de pols houden 
Noden m.b.t. vorming en thematische 
uitwisseling in kaart brengen 
Doorstroming van bovenlokale initiatieven 

naar het veld 

Structureel: 
3x (2u)/ jaar 

Bovenlokaal MBA-overleg (= 
kleinere musea, 
gemeentearchieven, 
stadsarchieven, abdijen, ECdM) 

Kennisdeling 
Gezamenlijke initiatieven op touw zetten 
Kennis- en expertiseopbouw  

Structureel: 
2x (2u)/ jaar 

Bovenlokaal kerkradenoverleg 

(= kerkbesturen, ECdM) 

Inhoud van het overleg wordt door groep 

zelf bepaald 
Kennis opbouwen rond registratie van 

religieus roerend erfgoed 
Opbouw van een publiekswerking in kerken 
en kapellen 

Structureel: 

2x (2u)/ jaar 

Scholenkoepels, 
jeugdverenigingenkoepels, 
sport- en socioculturele 
verenigingen, ECdM 

Erfgoededucatie 
Thema’s bepalen voor e-inclusie 
Uitwerking ver(digi)talers i.s.m. diverse 
partners 

Structureel: 1x 
(3u)/ jaar 

Bovenlokaal immaterieel 

erfgoedoverleg (= immaterieel 

erfgoedgemeenschappen, 
ECdM) 

Sessies met immaterieel 

erfgoedgemeenschappen 

Thematisch 
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3.2.2. Omgevingsanalyse: doel, aanpak & 

thema’s 

 Aanpak actualisering Omgevingsanalyse: Timing 

1 

Bevraging gemeentelijke 
erfgoedcoördinatoren  
 

De bestaande oplijsting van alle erfgoedactoren 
binnen elke gemeente werd overlopen en waar 

mogelijk aangevuld. Vooral aanvullingen op vlak 
van immaterieel erfgoed en kerkelijk erfgoed 
bleken noodzakelijk.  
 

Mrt – apr 
2021 

2 

Bevraging Vlaamse erfgoedcellen 

 
Tegelijkertijd leefde bij de Erfgoedcel de bedenking 
dat wellicht vierentwintig Vlaamse erfgoedcellen 
de Omgevingsanalyse-oefening voor hun eigen 

werkingsgebied in het verleden hadden opgesteld. 
En dus werd door de Erfgoedcel aangeklopt bij 
steunpunt FARO. De Erfgoedcel informeerde bij 

hen of zoiets als een ‘omgevingsanalyse-
standaard’ bestaat. Het antwoord hierop was 
negatief maar omdat nog 4 andere Vlaamse 
erfgoedcellen zich in een opstartfase bevonden op 
dat moment werd vanuit FARO voorgesteld om een 
online meeting in te richten op 18 mei. Enkele 
bereidwillige en doorwinterde erfgoedcellen 

meldden zich aan voor dit FARO-initiatief. De 
nadruk van de bijeenkomst werd gelegd op de 

categorisering van lokale erfgoedorganisaties. 
Erfgoedcel de Merode was verheugd met dit 
initiatief en dankt alvast haar collega’s uit de sector 
en dankt FARO voor de open mindset en warme 

verwelkoming in het Vlaamse 
erfgoedcellenlandschap. 
 

Apr – 

mei 2021 
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3 

Bevraging Vlaamse expertisecentra 

Tevens ging Erfgoedcel de Merode uit van de 

veronderstelling dat de vele Vlaamse 

expertisecentra de afgelopen jaren vermoedelijk 

wel al onderzoek en studiewerk hebben uitgevoerd 

naar het culturele erfgoed in het Merodegebied. 

Daarom werd door Erfgoedcel de Merode contact 

gezocht met verschillende Vlaamse 

expertisecentra, nl.: Centrum voor Agrarische 

Geschiedenis (CAG), Expertisecentrum voor 

Technologisch, Wetenschappelijk en Industrieel 

Erfgoed (ETWIE), Werkplaats Immaterieel Erfgoed 

(WIE), Histories vzw, PARCUM, meemoo en 

Archiefpunt. Aan elk expertisecentrum werd de 

vraag gesteld of er studies, onderzoeken en/of 

inventarisaties werden uitgevoerd die binnen het 

werkingsgebied van de zes Merode-gemeenten 

vallen. Telkens mondde het contact uit in een 

collegiaal en bereidwillig onlineoverleg, waarin 

weblinks naar inventarissen en oplijstingen van 

studies en publicaties werden nabezorgd. 

 

Apr – jun 

2021 

 
4 
 

Lokale en bovenlokale demografische data 
 
In september werden de demografische gegevens 
van de zes aangesloten gemeenten gebundeld.  
 

Sep 
2021 

5 

Synthese, opleveringsvorm en actualisering 
 
In het najaar van 2021 werd alle input - die 
genereus en collegiaal aan Erfgoedcel de Merode 
bezorgd werd - verwerkt en gebundeld tot deze 
geactualiseerde Omgevings- en Behoefteanalyse. 

 

Dec 
2021 
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6 

Toekomst 

De Erfgoedcel bekijkt nog - in het verlengde van 

alle verkregen informatie en ter bevordering van 

de algemene erfgoedontsluiting binnen de regio – 

of een online regionale Merode-bibliografie 

waardevol kan zijn. 

Voorjaar 

2022 

 

 

3.2.3. Het Merode-erfgoedveld in kaart 

3.2.3.1. Collectie beherende organisaties 

Graag verwijzen we hier naar bijlage 2. Hier wordt een 

overzicht geboden van alle organisatietypes.  

 

In bijlage 3 krijgt men een indicatie van de verhouding waarin 

een collectie houdende organisaties door vrijwilligers of 

bezoldigde medewerkers gerund wordt. 

 

3.2.3.2. Collecties in musea  

Het Merodegebied kent drie stedelijke musea (met bezoldigde 

medewerkers) en zeven musea gerund door vrijwilligers. 

Het werd snel duidelijk dat geen enkele organisatie beschikt 

over een duidelijk omlijnd collectieprofiel; een werkpunt. 
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Ook de publiekswerking en het publieksbereik wordt 

onvoldoende en niet uniform geregistreerd. Bovendien zijn de 

covid-jaren niet representatief voor een doorsnee 

werkingsjaar. 

In de bevraging over de ontsluitingskanalen komt ook naar 

voren dat er gewerkt wordt met verschillende onlinesystemen, 

maar vooral: vele organisaties doen niet aan online ontsluiting.  

 

3.2.3.3. Gemeentelijke collecties 

Naast gemeentelijke archieven wordt door gene enkele 

gemeente melding gemaakt van overige collecties. De 

praktijk zal de komende werkingsjaren nog moeten uitwijzen 

of dit effectief het geval is. 

 

3.2.3.4. Topstukken 

Een overzicht van ons tot hiertoe bekende topstukken die 

thans bewaard worden binnen het werkingsgebied van het 

convenant: 

 
Object-
omschrijvi
ng 

URL Topstukkenlijst 

(details) 

Gemeent

e 

Eigendo

m 

Schilderij 

‘De 
Annunciatie’ 

https://cjsm.be/topstukke

n/topstuk?id=113 

Diest Museum 

De 
Hofstadt 

https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=113
https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=113
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Reeks van 8 
schilderijen; 
thema 

‘Tenhemelo
pneming’ 

https://cjsm.be/topstukke
n/topstuk?id=165 

Scherpen
heuvel-
Zichem 

Basiliek 
van 
Onze-

Lieve-
Vrouw 
van 
Scherpen
heuvel 

Geborduurd
e kinderjurk 

en strook 
katoen 

https://cjsm.be/topstukke
n/topstuk?id=814 

Scherpen
heuvel-

Zichem 

Basiliek 
van 

Onze-
Lieve-
Vrouw 
van 
Scherpen

heuvel 

Gewaad van 
zilvermoiré 
en 
borduurwer
k 

https://cjsm.be/topstukke
n/topstuk?id=827 

Scherpen
heuvel-
Zichem 

Basiliek 
van 
Onze-
Lieve-
Vrouw 

van 
Scherpen
heuvel 

Parament 
van graaf 

Erems 
Voudemont 

https://cjsm.be/topstukke
n/topstuk?id=828 

Scherpen
heuvel-

Zichem 

Basiliek 
van 

Onze-
Lieve-
Vrouw 
van 
Scherpen
heuvel 

Antependiu

m 
‘Bedevaarde
rs bij Onze-
Lieve-Vrouw 
van 

Scherpenhe
uvel’ 

https://cjsm.be/topstukke

n/topstuk?id=843 

Scherpen

heuvel-
Zichem 

Basiliek 

van 
Onze-
Lieve-
Vrouw 
van 

Scherpen
heuvel 
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3.2.3.4. Bewaarbibliotheken  

De bibliotheken van de twee abdijen in het 

convenantgebied huisvesten tal van bibliofiele parels. 

Alle vroegmoderne drukken uit beide abdijen zijn 

inmiddels opgenomen in Bidoc. In de abdijbibliotheek 

van Averbode loopt een Medieval Manuscripts in Flemish 

Collections-traject9 op dit moment. Vermoedelijk worden 

elders in het werkingsgebied nog meer bijzondere 

boekencollecties bewaard. Hier zal de komende jaren 

actief naar gespeurd worden. 

 

3.2.3.5. Archieven  

In de Merode treffen we diverse archieven; twee 

stedelijke archieven, vier gemeentelijke archieven, een 

vijftal documentatiecentra en diverse particulier 

bewaarde foto-, film- en papieren archieven. Ook socio-

culturele verenigingen bewaren archieven maar zij 

(h)erkennen dit niet als te bewaren erfgoed. De 

 
9 Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw. (z.d.). MMFC-project klokt af op 4.000 

middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties | Vlaamse Erfgoedbibliotheken. 
Geraadpleegd op 9 november 2021, van https://vlaamse-

erfgoedbibliotheken.be/nieuws/2021/03/4728-mmfc-4000-middeleeuwse-

handschriften-vlaamse-collecties 

 

https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/nieuws/2021/03/4728-mmfc-4000-middeleeuwse-handschriften-vlaamse-collecties
https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/nieuws/2021/03/4728-mmfc-4000-middeleeuwse-handschriften-vlaamse-collecties
https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/nieuws/2021/03/4728-mmfc-4000-middeleeuwse-handschriften-vlaamse-collecties
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lokalisatie en sensibilisering over archiefcollecties is een 

werkpunt. 

 

3.2.3.6. Collecties in kerken  

De religieuze roerende erfgoedcollecties maken een aanzienlijk 

deel uit van alle collecties in het Merodegebied.  Kerkraden zijn 

verplicht om een inventaris bij te houden van het aanwezige 

roerende erfgoed. De meeste kerkraden zijn zich ervan bewust 

dat hun inventaris dient geactualiseerd te worden. Een 

behoefte die leeft bij de meeste kerkraden is professionele 

ondersteuning en meer mensen en middelen om dit in orde te 

brengen.  

In juni 2021 werd een afspraak gemaakt met PARCUM om de 

verzamelde gegevens naast elkaar te leggen ten behoeve van 

de volledigheid van het gebiedsoverzicht. Ook werden alle 

kerkenbeleidsplannen opgevraagd bij de zes lokale besturen. 

Uit dit overzicht bleek al snel dat vele kerken op korte termijn 

herbestemd dienen te worden. Omdat het totaalplaatje een 

urgent karakter heeft werd een gedetailleerd overzicht per 

gemeente opgemaakt met aanduiding van te herbestemmen 

kerken én dus ook collecties. Alle details vindt men terug in 

het rapport ‘ERENdiensten. InventarisEREN & waardEREN van 

lokaal religieus roerend erfgoed in de Merode’, hetwelk werd 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Projectvereniging 

de Merode en waarvoor de nodige budgetten t.b.v. 

ondersteuning inzake inventarisatie geborgd werd.  
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In oktober van dit jaar werd de aftrap gegeven van een 

pilootproject waarbij alle roerend erfgoed in de parochiekerk 

Sint-Michiel te Oevel wordt geïnventariseerd in Erfgoedplus. 

 

3.2.3.7. Zwerfgoed  

Erfgoedcel de Merode heeft de intentie om permanent te 

speuren naar dit zogenoemde ‘zwerfgoed’; hiertoe zal 

een aanmeldingsfiche geplaatst worden op de nieuwe 

website (verwacht februari 2022). 

 

3.2.3.8. Immaterieel erfgoed 

Uit de nodenbevraging kwam naar voren dat er vele 

organisaties en particulieren werken rond dialecten en 

volksverhalen.  Bedoeling is om een Overlegplatform 

Immaterieel Erfgoed op te starten om zodoende dit erfgoed 

levend te houden voor toekomstige generaties.  

 

Er zal een meerjarenprogramma uitgewerkt worden waarbij op 

structurele basis budget voorzien wordt om het 

Overlegplatform en de lokale actoren praktisch te 

ondersteunen en om de captatie van dit erfgoed te faciliteren. 
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3.2.4. Nodenbevraging van stakeholders 

 Aanpak Behoefteanalyse: Timing 

1 
Vastlegging driedelige bevragingsformat 
(SWOT + benchmark + literatuuronderzoek) 

Jun – aug 
2021 

2 

Bevraging Kerngroep Bovenlokaal Cultureel 

Erfgoed 
Er wordt gestart met een bevraging van dé 

spilfiguren bij uitstek; nl. de 
erfgoedcoördinatoren van elke gemeente uit 
het convenant zélf; wat zijn hun behoeften 
en bezorgdheden? (SWOT) 

23 jun 2021 

3 

Bevraging erfgoedactoren 
Per gemeente worden 

kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd 
worden ruimte voor aanvulling van de 
Omgevingsanalyse aangevuld én met 
ondersteuning bij het correct interpreteren 

en invullen van de drieledige 
nodenbevraging.  

Jul - okt 
2021 

4 Bevraging raadsleden Aug 2021 

5 
 

Bevraging veldcluster ‘socio-culturele 
verenigingen’ 

Jan - maa 
2022? 
(Covid?) 

6 
 
 

Bevraging veldcluster immaterieel 
erfgoedgemeenschappen 

Jan - maa 
2022? 
(Covid?) 
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4. AS IS 2021: 

NULMETING & 

INTROSPECTIE 

4.1. BEVRAGING OVER DE WERKING 
VAN LOKALE ERFGOEDORGANISATIES 

Zoals eerder reeds vermeld werd in de zomer en het najaar 

het Merode-erfgoedveld ruim bevraagd: aan de hand van drie 

digitale vragenlijsten werd gepeild naar de werking van de 

erfgoedorganisatie, naar de collecties die door de 
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erfgoedactoren beheerd/bewaard worden en er werd 

geïnformeerd naar de immaterieel erfgoedpraktijken die door 

lokale actoren levend gehouden worden. 

 

Alle details en conclusies van deze bevragingen vindt men in 

Bijlage 3. Vervolgens bieden we een synthese van de huidige 

stand van zaken in het erfgoedveld per luik van de bevraging: 

 

 

4.1.1. Organisatievorm & werking 

• 26% van de responderende organisaties zijn vzw’s, 

23% zijn feitelijke verenigingen en 20% zijn 

kerkbesturen. 

 

• Uit de bevraging blijkt dat het religieus patrimonium de 

grootste groep vormt, nl. 31% van alle respondenten: 

 

34% beheert/bewaart roerend erfgoed, 17% houdt 

immaterieel erfgoedpraktijk(en) levend, 40% borgt 

beide. 

 

• 57% van alle respondenten maakt deel uit van een 

organisatie die tussen 6 en 10 leden telt. Opvallend is 

dat 17% van de organisaties meer dan 100 leden telt. 

De groep van organisaties die tussen 76 à 100 leden 

tellen en 2 à 5 leden telt is even groot. 

• 74% van alle respondenten zijn lid van een organisatie 

die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers. 

 

• 60% van alle responderende organisaties kunnen 

rekenen op bezoldigde krachten en bestaan vooral uit 

volgende profielen: directie, coördinatoren en 

communicatiemedewerkers. 
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• 54% van alle respondenten doet geen beroep op 

professionals. We zullen later peilen naar de reden 

hiervan. Indien men dan toch beroep doet op 

professionals dan zijn dit vooral volgende profielen: 

conserverings- en restauratiespecialisten, juridisch 

experts en IT-medewerkers, communicatiespecialisten. 

 

• Organisaties waar 2 of meer VTE ingezet worden zijn 

niet-vrijwillige organisaties. 

 

• De meeste vrijwillige organisaties geven aan dat ze 

zelfs niet op frequente basis op een deeltijds equivalent 

kunnen rekenen. 

 

• 89% van alle respondenten beroept zich niet op 

stagiairs of werkstudenten. 

 

• 60% van alle respondenten werkt niet met vrijwilligers. 

Vermoedelijk worden leden niet als vrijwilligers 

beschouwd. 

 

• Een gewaagde vraag die vooral een grote discrepantie 

aantoont tussen alle erfgoedorganisaties binnen het 

convenantgebied. 

 

• 26% van de respondenten ontvangt subsidies, 23% 

van de respondenten werkt met een jaarlijks 

organisatiebudget, 20% heeft inkomsten door 

verkopen en 14% verkrijgt inkomsten door activiteiten 

te organiseren. 

 

• Deze aanvullingen uit de open vraag tonen vooral aan 

hoe verschillend de organisaties van de respondenten 

georganiseerd zijn; sommigen organisaties hebben 
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geen officiële structuur, en andere kunnen terugvallen 

op een nationaal geïnstalleerde organisatiestructuur. 

 

 

4.1.2. Beleid van de organisatie 

• Uit deze vraag blijkt dat minder dan de helft van alle 

respondenten een beleidsplan formeel hanteert. 

 

• Slechts een kleine groep van alle respondenten 

hanteert een informatiebeleidsplan. 

 

• Iets minder dan de helft van de respondenten vindt dat 

een collectiebeheerplan niets oplevert of heeft hier 

geen interesse in. 

 

• Communicatie naar de buitenwereld toe scoort 

gemiddeld genomen niet hoog bij de respondenten, laat 

staan een marketingplan. Wel hanteren de meeste 

organisaties de format van een (financieel) jaarverslag. 

 

• De open vraag i.v.m. de werking van de eigen 

organisatie ontbloot enkele knelpunten; namelijk 

tijdgebrek, gebrek aan menskracht en gebrek aan 

technische of zakelijke ondersteuning. 

 

 

4.1.3. Onderzoek, publiekswerking en 

wereldoriëntatie van de organisatie 

• 70% van alle responderende organisaties is gericht op 

onderzoek. 
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• 80% van alle responderende organisaties doet naar 

eigen zeggen actief aan publiekswerking. 

 

• Enkele zaken zijn verrassend; namelijk dat: 

o Er geen voorzieningen getroffen worden voor 

anderstaligen, 

o Er is behoorlijk aandacht voor mensen met een 

beperking,  

o Klachtenbehandeling vindt een derde van de 

organisaties niet nuttig, 

o Meer dan een derde van de respondenten 

organiseert tijdelijke tentoonstellingen, 

o En meer dan de helft van de respondenten geeft 

publicaties uit 

o Het valt op dat de helft van de respondenten een 

officieuze educatieve werking heeft, 

o Bij meer dan een derde van de respondenten 

zijn depot- of leeszaalbezoeken niet mogelijk (er 

dient verder onderzocht te worden wat de reden 

hiervan is, vermoedelijk heeft dit een praktische 

grondslag). 

 

• De meeste organisaties zijn het hele jaar door actief en 

prefereren vaste weekdagen, en er is een verschuiving 

naar contact op afspraak, wellicht ten gevolge van 

covid. Ook zijn een aantal organisaties op zondag te 

bereiken. 

 

• Opvallend is dat 7 respondenten uitsluitend intern met 

hun eigen leden communiceren. Daarnaast heeft 57% 

van de respondenten een eigen website en 49% heeft 

een Facebook-profiel. Nieuwsbrieven worden minder 

ingezet (tussen 23 en 29%). 
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• Het publiek van de respondenten bestaat voor 74% uit 

particulieren met interesse in erfgoedthema’s, 

studenten en leerlingen en regionale/bovenlokale 

organisaties. 

 

• De meeste respondenten geven te kennen dat ze 

weinig inspanningen leveren om meerstemmigheid te 

integreren in de werking. Echter dit kan gelinkt worden 

aan het overwegend landelijk karakter van de Merode-

werkingsregio. De meeste responderende organisaties 

zijn actief bezig borging van roerend en immaterieel 

erfgoed voor de toekomst en in iets mindere mate met 

participatie aan roerend erfgoed. 

 

• Een beperkt aantal responderende organisaties geeft 

aan om met een open vizier en om zich heen te kijken. 

 

 

4.1.4. Opmerkingen, vragen & suggesties 

• Enerzijds zijn de respondenten sceptisch en anderzijds 

zijn zij nog niet voldoende vertrouwd met alle aspecten 

van een bovenlokale erfgoedwerking. Andere 

responderende organisaties zijn blij met een 

bovenlokale werking, zijn positief benieuwd en vragen 

om persoonlijk contact. (Waarmee Erfgoedcel de 

Merode in de zomer van 2021 gestart is). 

 

• Het is duidelijk op welke vlakken Erfgoedcel de Merode 

het meest kan bijdragen, nl. logistieke en materiële 

ondersteuning, promotionele en communicatieve 

ondersteuning en toeleiden. Daarnaast kan de 

Erfgoedcel ook ondersteunen bij ledenwerving, bij 

raagkracht creëren voor een duidelijke visie over het 
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domein naar de toekomst toe en bij het oplossen van 

depotnoden. 

 

• Onder de erfgoedorganisaties van 5 bevraagde 

gemeenten leeft bij 50% wel interesse om mee te 

werken aan activiteiten van de Erfgoedcel. 

 

• Als suggesties mocht Erfgoedcel de Merode volgende 

zaken ontvangen van alle respondenten:  

o Graag ondersteuning in hoe we als EC-

vrijwilligers kunnen aantrekken” 

o We zien graag een positieve samenwerking 

tegemoet. 

o Ondersteuning van het renovatiedossier van 

onze kerk. 

o Regelmatig contact over nieuwe 

mogelijkheden en subsidiekanalen. 

o Wij zouden de ondersteuning van ECdM 

liever inschakelen per activiteit. 

o Overlegplatform organiseren met parochies 

en gemeentelijke erfgoedorganisaties. 

o Kruisbestuivingen en onderlinge contacten 

n.a.l.v. Erfgoeddag zeker blijven initiëren. 

o Suggesties over hoe digitale kaart koppelen 

met bestaande initiatieven. 

o ECdM als stem van lokale erfgoedactoren 

richting de lokale besturen t.b.v. aandacht 

voor erfgoedzorg. 

o Graag concrete samenwerkingsverbanden. 

o Communicatie vroegtijdiger uitsturen. 

 

• Aan de lokale besturen wordt het volgende 

meegegeven door de respondenten: 

o ‘Vliegende archivaris’ voor de 4 gemeenten. 

o De eigen lokale erfgoedorganisaties meer in 

de schijnwerpers plaatsen. 
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o Gemeentelijke steun behouden, zeker niet 

afbouwen. 

o Wij hebben een prettige samenwerking met 

het gemeentebestuur. 

o Een bewustere erfgoedreflex is wenselijk: 

valorisatie en behoud van erfgoed. 

o We worden als vrijwilligersorganisatie vaak 

als ‘vanzelfsprekend beschouwd’, 

authentieke erkenning wenselijk. 

o Inzetten op inventarisatie van onroerend 

erfgoed. 

o Graag een duurzame langetermijnvisie: 

verder kijken dan de eerstvolgende 

verkiezingen, eigenbelang, profileringsdrang 

of commerciële belangen. 

o Actie i.p.v. theorie. 

o Contact onderhouden, interesse tonen, 

themagericht samenwerken en kennis delen. 
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4.2. BEVRAGING OVER DE 

COLLECTIES/PATRIMONIUM 
VAN LOKALE  
ERFGOEDORGANISATIES 

4.2.1. Vorm, werking & beleid 

• De 50% van de respondenten heeft het beheer van een 

roerend erfgoedcollectie/ religieus patrimonium als 

kerntaak. De overige 50% respondenten beheer ook 

ene collectie/patrimonium maar voor hen is dit geen 

kernactiviteit. Onder de respondenten die ‘neen’ 

hebben geantwoord zijn er 2 respondenten die 

vermoedelijk wél religieus erfgoed beheren maar dit 

zelf zo niet zien).  

 

• De werking van de meeste respondenten is vooral 

gericht op archivering, inventarisatie, het 

communiceren over activiteiten en onderzoek. 

 

• Collecties in volle eigendom: 

o Ongeveer 48% van alle respondenten heeft 

roerend erfgoed in volle eigendom. 

o 22% van de respondenten heeft 75 tot 100% 

roerende objecten in volle eigendom. 

o M.a.w.; 70% van de organisaties heeft haar 

roerend erfgoed in volle eigendom. 

 

• Bruikleen: 

o 57% van de respondenten geeft aan dat men 

geen objecten in bruikleen heeft. 

o 26% van de respondenten geeft aan dat men tot 

25% van roerende goederen in bruikleen heeft. 
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o 1 respondent geeft aan tussen 26 en 50% van 

de objecten in bruikleen hebben. 

o De hoeveelheid objecten die de respondenten in 

bruikleen hebben is beperkt. 

 

• Schenking/legaat: 

o 9% van de respondenten hebben al hun 

roerende goederen verkregen hebben via 

schenkingen/legaten. 

o 13% van de respondenten heeft 76 tot 99% van 

hun collectie via schenkingen /legaten bij elkaar 

vergaard. 

o 4% van de respondenten stelt dat ze 51 tot 75% 

van hun roerende goederen verkregen hebben 

via schenkingen /legaten. 

o 4% van de respondenten stelt dat ze 26 tot 50% 

van hun roerende goederen verkregen hebben 

via schenkingen /legaten. 

o 35% van de respondenten stelt dat ze 26 tot 

50% van hun roerende goederen verkregen 

hebben via schenkingen /legaten. 

o 22% respondenten heeft geen enkel object 

verkregen via schenking of legaat. 

 

• Objecten in bewaargeving: 

o 65% van de responderende organisaties heeft 

geen enkel object in bewaring voor derden 

o 18% van de respondenten heeft wel objecten in 

bewaring voor derden 

o 4% van de respondenten bewaart uitsluitend 

objecten - in bewaring - van derden! 

 

• Andere acquisitiewijze: 

o 13% van de respondenten stelt dat tot 25% van 

de collectie op een andere wijze geacquireerd 

werd 
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o 9% van de respondenten geeft zelfs aan dat 26 

tot 50% van de collectie nog op een andere 

wijze geacquireerd werd 

 

 

 

4.2.2. Waardering, samenstelling, omvang & 

datering 

• De collectietypes die het vaakst door alle respondenten 

genoemd worden zijn: archieven, documentaire 

collecties, bibliotheken en liturgisch patrimonium. Bij 

‘Andere’ werden volgende 6 collectietypes vermeld:  

o 1 reactie kan onder ‘Archief’ meegerekend 

worden 

o 1 reactie -> ‘Oude vlaggen van verenigingen’ 

o 1 reactie ->’Opgezette dieren’ -> kan onder 

natuurhistorische collecties gerekend worden 

o 1 reactie -> ‘Landbouwalaam’ 

o 1 reactie -> ‘Interieurs’ 

o 1 reactie -> ‘Huisraad en gebruiksvoorwerpen’ 

 

• De respondenten geven aan dat binnen de collecties 

volgende anorganische materialen het vaakst 

voorkomen:  

o Metaal 

o Plaaster 

o Steen 

o Glas 

 

• De respondenten geven aan dat binnen de collecties 

volgende organische materialen het vaakst voorkomen:  

o Papier, leder, perkament 

o Textiel 
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o Hout 

o Fotografische materialen 

 

• Deze vraag over welke synthetische materialen het 

vaakst voorkomen in de collecties leverde duidelijk 

problemen op; de respondenten hebben moeite met 

materialenkennis. En we dienen hiermee rekening te 

houden in de toekomst! 

 

• 11% respondenten drukken de collectie-omvang 

nauwgezet uit per bewaarruimte, met vermelding van 

de omvang van deze bewaarruimte en met vermelding 

van het aantal rekken met x-aantal dozen gevuld zijn. 

57% van de respondenten drukken de collectie-

omvang uit in aantal stuks. 17% van de respondenten 

drukt de collectie-omvang uit in lopende of strekkende 

meters. Slechts 11% van de respondenten geven aan 

dat ze geen idee hebben van de collectie-omvang. 

Verrassend is nu ook dat de twee respondenten – die 

eerder te kennen gaven niet over geen roerend erfgoed 

te beschikken – nu wel de collectie-omvang hebben 

ingevuld! 

 

• Zoals verwacht is het aandeel van objecten uit vroege 

periodes – die beheerd worden door de respondenten - 

veel kleiner dan het aandeel aan recentere objecten. 

Toch enkele opvallende zaken: 

o 4% van de respondenten geeft aan dat 1 tot 

25% van hun collectie bestaat uit objecten die 

dateren tussen 1201-1300 

o 4% van de respondenten geeft aan dat 26 tot 

50% van hun collectie bestaat uit objecten die 

dateren tussen 1201-1300! 

 

• Bij de open vraag over de waardering en samenstelling 

van de collectie/het patrimonium wordt duidelijk dat de 
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collectie houdende respondenten zich bewust zijn van 

enerzijds de ‘relatieve’ waarde van hun schaduwarchief 

en anderzijds wordt hierin ook duidelijk dat 

collectiewaarderingen nuttig zouden zijn. 

 

 

4.2.3. Beheer & ontsluiting 

• 83% van alle respondenten maakt van tevoren een 

selectie in wat men wenst te bewaren. 

 

• 57% van de respondenten bewaart vervolgens alles 

van wat men geacquireerd heeft. Geen enkele 

respondent hanteert een omlijnd afstootbeleid. 

 

• De reacties op de vraag i.v.m. verwachte jaarlijkse 

collectie-aangroei: 

o 13% van de respondenten stelt dat er geen 

collectie-aangroei meer is 

o 9% van de respondenten geeft aan geen idee te 

hebben hiervan 

o 26% van de respondenten geeft aan dat dit heel 

wisselend en dus moeilijk te zeggen is 

o 9% van de respondenten geeft ene schatting op 

o 48% van de respondenten geeft een schatting 

op en vermeldt daarbij het aantal stuks 

 

• De reacties van de respondenten op de vraag hoeveel 

% van de collectie cruciaal is voor het collectieprofiel; 

de opgegeven percentages varieerden tussen 50 en 

100%: 

o 13% van de respondenten -> 50% van de 

collectie is essentieel 
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o 30% van de respondenten -> 75% van de 

collectie is essentieel 

o 18% van de respondenten -> 90% van de 

collectie is essentieel 

o 22% van de respondenten -> 100% van de 

collectie is essentieel 

 

• Reacties op de vraag hoe toegang verschaft wordt tot 

de collectie: 83% van de respondenten gaf aan dat men 

onder andere de inventaris in een Word-of 

Exceldocument heeft opgemaakt. 

 

• Reacties van de respondenten i.v.m. de verhouding 

geregistreerde objecten: 

o 18% van de respondenten heeft geen idee 

hoeveel % van de collectie geregistreerd is 

o 18% van de respondenten meldt dat geen enkel 

object geregistreerd is in een systeem 

o 13% van de respondenten heeft tussen 1 tot 

25% van de totale collectie geregistreerd 

o 18% van de respondenten heeft tussen 26 tot 

50% van de collectie geregistreerd 

o 9% van de respondenten heeft tussen 51 tot 

75% van de collectie geregistreerd 

o 26% van de respondenten heeft tussen 76 tot 

100% van de collectie geregistreerd 

 

• Reacties van de respondenten i.v.m. de verhouding 

‘digital born’ objecten: 

o 13% van de respondenten heeft geen idee 

hoeveel % van de collectie ‘digital born’ is 

o 61% van de respondenten meldt dat geen enkel 

object ‘digital born’ is 

o 22% van de respondenten heeft tussen 1 tot 

25% van de totale collectie ‘digital born’ 
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o 4% van de respondenten heeft tussen 26 tot 

50% van de collectie ‘digital born’ 

 

• Reacties van de respondenten i.v.m. verhouding online 

toegankelijkheid: 

o 9% van de respondenten heeft geen idee in 

welke mate de collectie online toegankelijk is 

o 52% van de respondenten meldt dat de collectie 

niet online toegankelijk is 

o 22% van de respondenten meldt dat tussen 1 

tot 25% van de collectie online toegankelijk is 

o 9% van de respondenten heeft tussen 26 tot 

50% van de collectie online toegankelijk is 

o 8% van de respondenten heeft tussen 76 tot 

100% van de collectie online toegankelijk is 

 

• 78% van de respondenten geeft aan wel interesse te 

hebben in begeleiding door Erfgoedcel de Merode op 

vlak van digitalisering. 

 

• 61% van de respondenten is zich ervan bewust dat een 

inventaris nuttig is. 26% van de respondenten gaf 

andere reden op: 

o 1 reactie kan onder ‘Neen, onze inventaris is 

up to date’ gerekend worden 

o 1 reactie -> ‘Onze inventaris moet geüpdatet 

worden’  

o 1 reactie -> ‘Er bestaat een foto-inventaris 

maar deze is niet professioneel opgemaakt’ 

o 1 reactie -> ‘Onze inventaris is voor 90% up 

to date’ 

o 1 reactie -> ‘Ja dringend, wegens verhuis!’ 

o 1 reactie -> ‘Inventarisatie is een doorlopende 

opdracht binnen onze organisatie’ 
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• Een aantal respondenten maken melding van hun 

bezorgdheden: 

 

• Bewaring in een kelder; risico gezien de recente 

overstromingen gevaar voor waterschade in de 

toekomst 

 

• Inventarisatie is nog steeds de achilleshiel van ons 

museum. De meeste bestuursleden wensen hier niet 

aan te werken. 

 

• Registratie of inventarisatie betekent niet noodzakelijk 

dat de collectie ook volledig zuurvrij verpakt is e.d. 

 

• Ondersteuning van de Merode lijkt ons nuttig. Wij 

hebben vele interessante zaken samengebracht op 

twee harde schijven en daar zit nuttig materiaal tussen. 

Wij pleiten voor samenwerking met het stedelijk archief 

die zeker uw inventiviteit en deskundigheid kunnen 

gebruiken want, op een deeltijdse archivaris na, zijn het 

allemaal vrijwilligers. 

 

• Omvang van de digitale collectie: 

o 30% van de respondenten meldt dat deze 

vraag niet van toepassing is 

o 22% van de respondenten geeft aan hier 

geen idee van te hebben 

o 9% van de respondenten geeft aan het 

moeilijk te vinden om dit uit te drukken 

o 9% van de respondenten meldt een volume 

tussen 1 en 1,5 TB 

o 4% van de respondenten vermeldt een 

digitaal opslagvolume van 12 GB 

o 4% van de respondenten noemt een digitaal 

opslagvolume van 100 GB 
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o 4% van de respondenten vermeldt een 

digitaal opslagvolume van 250 GB 

o 4% van de respondenten meldt een volume 

van tussen 150 en 250? (eenheid werd niet 

mee vermeld) 

 

• Digitaal collectiebeleid: 

o 65% van de respondenten vermeldt dat men 

niet bezig is met selectie als voorbereiding 

op digitalisering. 

o Voor wat metadatering betreft: 83% van de 

organisaties doet hier niet aan. 

o 52% van de respondenten digitaliseert zelf. 

48% van de respondenten is hier niet mee 

bezig. 

o 83% van de respondenten controleert 

inkomend digitaal materiaal niet. 

o 65% van de respondenten is niet bezig met 

duurzame digitale bewaring. De overige 

35% van de respondenten doet dit wel maar 

volgens eigen inzichten. 

o 87% van de respondenten houdt geen 

rekening met auteursrechten. 13% van de 

respondenten is zich hier wel van bewust. 

o 78% van de respondenten is niet bezig met 

online toegankelijkheid. 18% is hier wel mee 

bezig en 4% besteedt dit werk uit aan 

externen. 

o 70% van de respondenten werkt niet actief 

aan de eigen website. 26% doet dit wél, en 

4% besteedt dit werk ook uit aan externen. 

 

• Digitale toegankelijkheid van de collecties: 

o 44% van alle respondenten is overtuigd om 

alle data breder bekend te maken en ter 

beschikking stellen om ervoor te zorgen dat 
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alle kennis en informatie niet verloren gaat 

voor de toekomst. Echter 35% van de 

respondenten is hier niet van overtuigd. 

o Ook 44% van alle respondenten is bereid om 

data uit te wisselen met andere organisaties. 

35% is hier niet voor te vinden. 

o 40% van alle respondenten is bereid om 

data in open licentie beschikbaar te stellen. 

40% is hier niet voor te vinden. 

o 44% van alle respondenten wil semantische 

linken (laten) bouwen tussen databanken en 

tussen content van verschillende andere 

erfgoedorganisaties. 35% ziet hier de 

meerwaarde niet van in. 

o Slechts 35% van alle respondenten is voor 

een doordacht digitaliseringsbeleid. 

o Slechts 30% van alle respondenten wil 

digitale beelden online beschikbaar stellen 

zodanig dat deze vrij gebruikt, aangepast en 

gedeeld kunnen worden door iedereen. 

o 35% van de respondenten wil door middel 

van sociale netwerken zo veel mogelijk 

mensen motiveren en stimuleren om actief 

aan de slag te gaan met interactieve 

elementen op de eigen website. 

o 40% van de respondenten wil online content 

creëren, verbeteren, uitwisselen en 

onderzoeken samen met mensen buiten de 

eigen organisatie (crowd sourcing, 

Wikipedia, …) 

 

• Gebruikte technologie om te digitaliseren: 

o 44% van alle respondenten gebruikt geen 

technologie/apparatuur. 

o 57% van de respondenten geeft aan een scanner 

en/of digitale camera te gebruiken. 
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o Er werd 5x ‘Andere’ aangeduid: 

o 4 reacties: ‘Scanner én digitale camera’  

o 1 reactie: ‘Eigen smartphone’ 

• 74% van de responderende organisaties voert geen 

apparatuur-updates uit 

 

• Algemene digitale organisatiematuriteit: 

o 44% van de responderende organisaties zegt zelf 

niet te hoeven instaan voor digitale duurzame 

bewaring van bestanden 

o Slechts 9% van de responderende organisaties 

werkt volgens een duurzame bewaarstrategie. 

o Slechts 18% van alle respondenten geeft aan over 

voldoende kennis te beschikken inzake 

digitalisering. 

o 35% van de responderende organisaties melden dat 

ze beschikken over een betrouwbare en duurzame 

infrastructuur voor de bewaring van digitale 

bestanden. 

o Slechts 9% van de respondenten onderneemt 

stappen vooraleer digitale objecten op te nemen in 

een digitale bewaaromgeving. 

o 4% van de responderende organisaties heeft de 

nodige plannings- en kwaliteitsmechanismen 

ingevoerd om de goede werking van het digitaal 

depot en de implementatie van de bewaarstrategie 

te realiseren. 

o Slechts 13% van alle respondenten heeft de 

toegankelijkheid tot digitale objecten/bestanden 

goed geregeld naar eigen zeggen. 

o 22% van de responderende organisaties schenkt 

aandacht aan het rechtenbeheer als ze digitaal 

materiaal creëert of acquireert. 

 

• Op vlak van digitalisering hebben we binnen ons 

werkingsgebied duidelijk te maken met zeer 
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uiteenlopende ‘snelheden’. Dit is een groot 

aandachtspunt voor de werking van de Erfgoedcel en er 

zal naar gestreefd worden om zoveel mogelijk actoren 

zo praktisch mogelijk te ondersteunen. 

 

 

4.2.4. Collectieveiligheid & calamiteiten 

• 30% van de responderende organisaties geeft aan haar 

lokalen te delen met andere gebruikers. 

 

• Bovendien geeft 61% van de responderende 

organisaties ook aan dat de collecties over meerdere 

bewaarlocaties verspreid zitten. 

 

• Collectieveiligheid: 

o Slechts 18% van de bewaarruimten van de 

responderende organisaties wordt jaarlijks gekeurd 

door de brandweer. 

o Geen enkele organisatie meldt incidenten op het 

DICE-platform. 

o Slechts 9% van de responderende organisaties 

heeft een calamiteitenplan achter de hand. 

o Dit calamiteitenplan wordt bij geen enkele 

organisatie jaarlijks geoefend of geüpdatet. 

o Bij slechts 1 responderende organisatie is het 

calamiteitenplan doorgesproken met of 

overgeleverd aan hulpdiensten. 

 

• Opmerkingen i.v.m. collectieveiligheid: 

o Aanbevelingen van hulpdiensten opvolgen is 

natuurlijk aangewezen.  

o Daarnaast blijkt dat ondersteuning op dit vlak ook 

wel nuttig kan zijn. Een praktische universele 
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format met aanpassingen op maat van de 

organisatie kan mogelijks wel een interessante 

ondersteuning zijn voor vele organisaties. 

 

 

 

4.2.5. Huisvesting, bewaaromgeving & opslag 

• Synthese van de bewaaromgevingen waarin Merode-

collecties ondergebracht zijn: 

o Klimaatmonitoring is een thema waar 22% van de 

respondenten toch wel aandacht voor hebben, zij 

het vermoedelijk niet het hele jaar door. 18% van 

de respondenten geeft aan hier meer informatie 

over te wensen. 30% van de respondenten is ervan 

overtuigd dat klimaatmonitoring geen meerwaarde 

oplevert voor de werking. 

o Voor de tentoonstellingsruimten is deze ongunstige 

tendens nog groter helaas en real-time 

geïnformeerd worden als klimaatwaarden een 

bepaalde grens overschrijven wordt niet als een 

meerwaarde aanzien. 

o 30% van de respondenten geeft aan dat het 

monitoren van daglicht en kunstlicht in de 

bewaarruimten geen meerwaarde oplevert voor de 

organisatie, 9% is hier niet mee vertrouwd maar wil 

hier over geïnformeerd worden en 1 respondent 

doet dit occasioneel. Er werd nagenoeg dezelfde 

tendens geregistreerd voor wat monitoring van 

lichtwaarden bij tijdelijke tentoonstellingen betreft. 

o 30% van de respondenten bewaakt de activiteit van 

biologische levensvormen occasioneel, 22% van de 

respondenten vindt de monitoring van biologische 

levensvormen geen meerwaarde voor het 
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collectiebeheer en 13% van de respondenten is hier 

niet meer vertrouwd maar wel hier wel over 

geïnformeerd worden. 

o 26% van de respondenten houdt het poetsregime 

in de gaten, 22% vindt het geen meerwaarde en 

18% van de respondenten is hiermee niet 

vertrouwd maar wenst wel geïnformeerd te worden. 

o 26% van de respondenten let op het 

verwarmingsregime en evenveel respondenten 

vindt dat dit gene meerwaarde oplevert voor de 

organisatie. 13% van de respondenten wel echter 

wel geïnformeerd worden. 

o Slechts 1 respondent geeft aan over een 

waterdetectiesysteem te beschikken. 22% van de 

respondenten geeft aan dat dit geen meerwaarde 

oplevert, en 22% geeft aan hierover graag 

geïnformeerd te worden. 

o Branddetectiesystemen blijken beter ingeburgerd te 

zijn: 48% van de respondenten geeft aan hierover 

te beschikken. 18% geeft aan dat een 

branddetectiesysteem geen meerwaarde is voor de 

collectie en 13% van alle respondenten wil hier 

graag over geïnformeerd worden. 

o Verrassend positief resultaat; bij 26% van alle 

respondenten blijkt een soort van noodkit klaar te 

staan! Slechts 13% van de respondenten vindt het 

niet nodig en 13% onder de respondenten wil hier 

graag meer info over krijgen. 

o Last but not least: beschikbare bewaarruimte: 70% 

van alle responderende organisaties geeft aan over 

voldoende bewaarruimte te beschikken. 22% van 

de responderende organisaties worstelt hier echter 

wél mee. En 30% van de respondenten raakt in de 

problemen door tekort aan bewaarruimte indien de 

collectie aangroeit. 
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• Kwaliteit van de bewaarruimten: 

o 18% van de responderen organisaties geeft helaas 

aan dat haar collectie niet in een stabiel en goed 

onderhouden gebouw gehuisvest wordt op dit 

moment.  

o 35% van de respondenten geeft bovendien ook mee 

dat de bewaarruimte niet schoon is.  

o 57% van de respondenten stelt dat de 

bewaarruimte toegankelijk is voor biologische 

levensvormen, stof en insijpelend vocht. 

o 40% van de respondenten geeft aan dat het 

gebouw niet inbraakveilig is, maar even veel 

respondenten geven ook toe dat er geen sleutelplan 

opgesteld is. 

o 22% van de respondenten beschikt over een 

klimaatsysteem in het gebouw. 13% van de 

respondenten geeft aan dat het onderhoud van dit 

systeem goed opgevolgd wordt. 

o 13% van de respondenten geeft aan dat de collectie 

niet in/op stabiel meubilair bewaard wordt. 

o 57% van de respondenten geeft aan dat haar 

collectie niet verpakt is in materiaal dat geschikt is 

voor lange termijnbewaring. 

o 87% van de respondenten geeft aan dat de 

bewaarruimte(n) ramen hebben, 52% van de 

bewaarruimten hebben ergens een watertoevoer en 

doorheen 78% van alle bewaarruimten lopen 

technieken. 

o Slechts 13% van de respondenten geeft aan over 

een bewaarruimte te beschikken waar geen 

verwarmingselementen geplaatst zijn. 

o 52% van de respondenten gebruiken de 

bewaarruimte (doorgaans noodgedwongen) als 

werkplek. 

o 30% van de respondenten beschikt over een 

plattegrond van de bewaarruimte(n). 
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• “Meeste zaken worden officieus opgevolgd - echte 

professionele omkadering van al deze aspecten is voor 

kerkfabriek (als erfgoed houdende, en dus niet erfgoed 

beherende instelling) niet realistisch.” 

 

 

4.2.6. Fysieke conditie & 

bewaaromstandigheden 

• Opvallend is dat vooral intenties tot verbetering gemeld 

worden bij deze open vraag en 1 respondent vermeldt 

meervoudige opslag op een harde schijf als genomen 

opslagmaatregel. 

 

• Verder schenken de responderende organisaties als 

volgt aandacht aan fysieke collectiezorg: 

o In 44% van alle responderende organisaties wordt 

intern geen kennis inzake behoud en beheer 

gedeeld. 

o 87% van alle respondenten geeft aan dat de 

conditie van verschillende materialen nooit 

gecontroleerd wordt, laat staan volgens een 

vastgelegde procedure. 

o 57% van de responderende organisaties controleert 

inkomende objecten niet op biologische 

levensvormen, vocht, azijnzuursyndroom, enz. 

o 30% van de respondenten weet niet welke 

collectiestukken fysiek kwetsbaar zijn 

o 65% van de respondenten geeft aan niet te weten 

welke (deel)collecties/stukken prioritair zijn op vlak 

van verpakking en conservering 
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o Slechts 30% van de responderende organisaties 

bewaart conserverings- en restauratieverslagen op 

een duurzame manier 

o Slechts 22% van de responderende organisaties 

heeft een beleid inzake hanteren, verpakken, 

monitoren, reinigen, conserveren, tentoonstellen, 

... 

o 61% van de responderende organisaties geeft 

objecten in bruikleen en 57% administreert dit ook 

grondig 

 

4.2.7. Opmerkingen, vragen & suggesties 

• Wat heeft de organisatie nodig om het beheer van de 

collectie/ het patrimonium te optimaliseren? 

o 48% van alle respondenten geeft aan dat ze 

graag geïnformeerd wil worden en 52% van alle 

responderende organisaties ontvangt graag 

financiële ondersteuning als het gaat over 

collectiebeheer. 

o 8x werd ‘Andere’ aangeduid: 

o 1 reactie -> ‘Financiële steun is altijd welkom’ 

en kan dus onder ‘Financiële steun’ gerekend 

worden-> 52% van alle respondenten wenst 

dus financiële ondersteuning op vlak van 

collectiebeheer. 

o 1 reactie -> ‘Geen’ 

o 1 reactie -> ‘Begeleiding’ 

o 1 reactie -> ‘Huisvesting (eigen lokaal)’ 

o 1 reactie -> ‘Mankracht voor ontsluiting 

collecties’ 

o 1 reactie -> ‘Sensibilisering van vrijwilligers’ 

o 1 reactie -> ‘Uitleen van materiaal dat we zelf 

niet kunnen/willen aankopen’ 
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o 1 reactie -> ‘Een professionele medewerker’ 

 

• Een aantal respondenten geeft aan dat deze vragenlijst 

inspirerend werkt. Een even groot aantal respondenten 

is sceptisch en vreest dat het bij een bevraging blijft. 

 

• Opvallend is dat de reacties van de respondenten een 

evenwichtig verdeeld taartdiagram oplevert; als 

Erfgoedcel dienen we 4 werkpunten even sterk in te 

zetten, en daarnaast ook op 8 andere werkpunten: 

o 8x ‘Andere’ ondersteuning wenselijk: 

o 4 reacties -> ‘Geen’ 

o 1 reactie -> ‘Werving vrijwilligers, zodoende mee 

voor opvolging te zorgen’ 

o 1 reactie -> ‘Advies m.b.t. wegwijs maken en 

toeleiden’ 

o 1 reactie -> ‘Mankracht’ 

o 1 reactie -> ‘Uitlenen materiaal’ 

 

• Het is duidelijk dat van de Erfgoedcel praktische en 

technische begeleiding op maat verwacht wordt, 

parallel aan bovenlokale samenwerking, communicatie 

en ondersteuning. Daarnaast wordt ook verwacht dat 

ze een duurzaam beleid voert en interesse toont. 

 

• Van de lokale besturen wordt verwacht dat ze eveneens 

een duurzaam erfgoedbeleid voert. Ook de 

werkbaarheid van de organisatie is een bezorgdheid die 

geuit wordt. 
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4.3. BEVRAGING OVER 

IMMATERIEEL 
ERFGOEDPRAKTIJKEN 

4.3.1. Werking 

• 50% van alle respondenten geeft aan dat ze een werking 

hebben die geënt is op een immaterieel erfgoedpraktijk en 
50% is ermee bezig in de marge. 

 
• 50% van alle respondenten geeft aan te werken rond 

vertellingen en taalgebruik. Daarnaast geeft 25% van de 
respondenten aan bezig te zijn met het levend houden van 
een ambacht, feest, ritueel en sociaal gebruik -> processie en 
kunst en cultuur (muziek, podiumkunsten, …) 

o 38% van alle respondenten duidde ook ‘Andere 

‘aan: 
o 1 reactie -> ‘Religieuze kunst’ 
o 1 reactie -> ‘Eucharistische vieringen’ 

o 1 reactie -> ‘Heemkundig museum’ 
o 1 reactie -> ‘Volksfiguren’ 
o 1 reactie -> ‘Heiligendevotie’ 
o 1 reactie -> ‘Al wat hier wordt genoemd komt aan 

bod in onze boeken die we uitgeven’ 
 

• Termijn waarop de borging van de immaterieel 
erfgoedpraktijk(en) liefst dient gerealiseerd te worden 
(zodanig dat onherroepelijk kennisverlies vermeden wordt) 

o 1 respondent geeft aan dat urgente opvolging vereist 

is! 

o 25% van de respondenten geeft aan dat actie vereist 
is binnen een termijn van 2 – 5 jaar. 

o 56% van de respondenten geeft aan dat actie vereist 
is binnen een termijn van 6 tot 15 jaar. 

o 31% stelt dat best actie ondernomen wordt op 
langere termijn. 
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• Bekendmaking als Immaterieel Erfgoedpraktijk: 
o 12% van de responderende organisaties heeft 

zijn immaterieel erfgoedpraktijk(en) reeds 
aangemeld! 

o 56% van de respondenten geeft aan dat men 
interesse heeft in meer informatie over de 
aanmelding op de inventaris/databank 
Werkplaats Immaterieel Erfgoed. 

o 31% van de responderende organisaties ziet de 
meerwaarde ervan niet direct in. 

 

• 56% van de respondenten geeft aan enerzijds de IE-praktijk 
te documenteren en een even grote groep respondenten zegt 
de praktijk levend te houden door de beoefening ervan. 44% 
legt ook de nadruk op het doorgeven en aanleren van de IE-
praktijk. Communicatie en onderzoek komen minder sterk 
aan bod. 

 

 

4.3.2. Opmerkingen, vragen & suggesties 

• Wat organisaties nodig hebben om immaterieel 
erfgoedpraktijk(en) te kunnen optimaliseren: 
56% van de responderende organisaties geeft aan hulp te 
willen krijgen in de werving van leden/vrijwilligers. 50% van 

de responderende organisaties geeft ook aan graag 
informatie aangereikt te krijgen t.b.v. een goede werking. 
Daarnaast geeft 38% aan dat financiële ondersteuning 
welkom is. 38% van de respondenten geeft volgende noden 
bijkomend aan: 

o 1 reactie -> ‘Financiële en materiële steun nodig’ 
o 2 reacties -> ‘Nvt’ 

o 1 reactie -> ‘Mankracht’ 
o 1 reactie -> ‘Het is niet zo dat we een acuut 

probleem hebben, waarvoor we een concrete 
oplossing zoeken, maar in het algemeen kan elke 
vorm van ondersteuning ons helpen’ 
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• Opmerkingen van de respondenten over deze vragenlijst;  

o Moeilijke vragen; sommige vragen misschien 
negatief ingevuld! 

o Ik reken erop dat jullie onze bestuursleden een 
nieuw elan kunnen geven bij de start van de 
Erfgoedcel Merode. 

o Was niet zozeer van toepassing op onze 
vereniging. Kan wel een goede lijst van vragen 
zijn voor niet "pure" erfgoedvereniging. 

o Interessant om samenwerking te bekijken 

 
• Hoe Erfgoedcel de Merode het in leven houden van 

erfgoedpraktijk kan ondersteunen volgens de respondenten: 
81% van alle responderende organisaties geeft aan graag 
promotionele ondersteuning te krijgen, en 63% wil graag 
ondersteuning krijgen in het levend houden van immaterieel 

erfgoedpraktijken. 44% ontvangt graag financiële 
ondersteuning. 31% van de respondenten geeft aan nog 
andere ondersteuning te wensen: 

o 3 reactie -> ‘Nvt’ 
o 1 reactie -> ‘Advies m.b.t. wegwijs maken en 

toeleiden’ 
o 1 reactie -> ‘Vast lokaal om materiaal te stockeren’ 

o 1 reactie -> ‘Elke vorm van ondersteuning kan een 
hulp zijn’ 

 
• Suggesties voor de werking van Erfgoedcel de Merode: 

o Goede samenwerking in de toekomst. 
o Misvieringen bekend maken. 
o Maak naambekendheid in het Merodegebied, 

zodat niemand kan zeggen dat ze nog nooit 
gehoord hebben van Erfgoedcel Merode! 

o Advies, maar per activiteit. 
o Op basis van een te maken lijst van 

(verdwenen) immateriële erfgoedpraktijken 
kunnen projecten worden opgezet om deze in 

kaart te brengen en vooral om de materiele 
relicten ervan op te sporen, te borgen en te 
valoriseren (bv. vaandels; gildeboeken...). 
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o Samen bekijken hoe we promotie en 
ondersteuning van deze tradities samen met de 
stad kunnen uitrollen. 

o Overleg tussen en met pastoor, bedienaar kerk, 

kerkraad, comité, parochiale werken Diest, 
eigenaars van de kapel, buren. Verbinding te 
maken tussen kapel en processiestukken. De 
processiestukken werden vanaf 1960 door de 
zusters bewaard op zolder Godshuis. In 2008 
hebben de zusters hun huis verlaten en zijn de 

processiestukken overgebracht naar de kerk, 

1ste verdieping van de toren in de buurt van het 
kerkorgel. In 2019 werden 5 stuks (vaandel, 
kazuifels) meest waardevol, overgebracht naar 
de schatkamer van de abdij. In september 2019 
werden de verdiepingen van de toren gereinigd. 
Volgens de woorden van de voorzitter van de 

kerkraad heeft hij diversie stukken naar 
containerpark gedragen. 

o Ik denk dat een grote sterkte van de Erfgoedcel 
de schaalvergroting is, de macht van het getal. 
De Erfgoedcel kan bv. voor heel het gebied een 

overzicht maken van wie met erfgoed bezig is, 
kan mensen uit verschillende gemeentes 

samenbrengen, kan op een andere manier met 
overheden onderhandelen dan wij als 
vereniging, ... 

o Veld verkennen en onderzoeken wat mogelijk is. 
o Opzoeken en doorspreken van 

subsidiemogelijkheden. Bovenlokale coördinatie. 
 

• Suggesties voor de lokale besturen: 
o Huidige inzet en middelen behouden. 

o Zet een beleidsplan uit voor meerdere jaren... 
o De samenwerking met het gemeentebestuur is 

prima. 
o Inzetten op erfgoedbeleid, of er eindelijk eens 

mee beginnen. Duurzame oplossingen voor de 
materiele relicten en archieven voor de 
immateriële erfgoedpraktijken. 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       
71 

 

o Lokale besturen pronken graag met hun erfgoed 
en denken soms dat dit uit zichzelf blijft 
bestaan. Ze zouden moeten beseffen dat vele 
mensen en organisaties zich hiermee vrijwillig 

bezighouden en ze zouden dan vooral ook de 
conclusie moeten trekken dat die allemaal wel 
wat steun kunnen gebruiken. Erfgoedbeleid en 
meer nog erfgoedbehoud staan helaas meestal 
onderaan het takenlijstje van onze bestuurders. 

o Samenwerken. 
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4.4. STERKTE-ZWAKTE-ANALYSE 

 
ZWAKTES WERKING 
 
Opvallend vaak gemeld: dalend 
ledenaantal/vrijwilligers 
 
Worsteling met het bereiken van jongeren en 
jongere leden 
 
Nog niet alle erfgoedorganisaties kennen ECdM 
 
Het gebrek aan goede interne en externe 
communicatie 
 
Bureaucratie 
 

Te weinig financiële middelen 
 
Slechte bewaring van cultureel erfgoed worden 
meermaals genoemd. 
 
Gebrek aan (bezoldigd) personeel 
 
Uitval van medewerkers 
 
Grilligheid van mate waarin op vrijwilligers kan 
gerekend worden 
 

BEDREIGINGEN WERKING 
 
Kwalitatieve instandhouding musea vraagt om 
hogere budgetten 
 
Algemene desinteresse van jongeren in het 
verenigingsleven 
 
Toenemende administratieve en bouwtechnische 
taken in verhouding tot ons klein (er wordend) 
bestuur 
 
Ontkerkelijking 
 
Moeite met verwerving van financiële middelen om de 

werking van onze vereniging te ondersteunen 
 
Covid-19 pandemie waardoor tijdsdruk op jongere 
mensen nog hoger geworden is en waardoor nog 
minder mensen tijd hebben om zich te engageren 
 
Vaak afhankelijkheid van externe partij voor wat 
huisvesting betreft 
 
Angst voor de plannen die de gemeente met haar 
erfgoed heeft, te veel personeelsverloop binnen de 
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Gebrek aan voldoende en goede depotruimte 
 
 
 
 
 
 

lokale besturen, waardoor visie en continuïteit continu 
in het gedrang is 
 
Slechte bewaaromstandigheden (depot), uitval 
personeel (ziekte, pensionering) 
 
Het wegvallen van provinciale bevoegdheden; o.a. de 
toelagen van voorheen de provincie dient opgevolgd 
door een andere subsidievorm 
 
Versnippering qua erfgoedactiviteitenaanbod 
 
Ontbreken van een gediplomeerd archivaris in de vier 
convenantgemeenten 
 
Overbevraging en overbelasting van vrijwilligers en 

organisatiebesturen 
 
Toenemend aantal bevoegdheden en dus stijgende 
workload voor Vlaamse Erfgoedcellen 
 
Onderbemanning van ECdM (grote vraag naar 
projecten en ondersteuning) 
 
Continu evenwichtsoefening ECdM: hoe alle 
organisaties op even kwaliteitsvolle manier 
bedienen? 
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Covid-pandemie: stijgende ongerustheid inzake 
algemene bevolkingsgezondheid; impact op 
vrijwilligersanimo? 
 

Onduidelijkheid over ‘what’s in it for me’ + te weinig 

praktische afstemming tussen beleidsniveaus (lokaal, 

bovenlokaal, provinciaal, Vlaams) 

Voor een aantal erfgoedorganisaties is het vijf voor 

twaalf; zij dreigen op te houden met bestaan omdat 

in hoofdzaak het bestuur veroudert. Hierdoor dreigen 

veel kennis én objecten verloren te gaan 

Overbelasting van gemeentelijke diensten 

(noodgedwongen focus op kerntaken)  

Geen reflex om niet-erfgoedpartners te betrekken in 
projecten 
 
Scepsis ten aanzien van de nieuwe Erfgoedcel 
 
Gebrek aan administratieve ondersteuning voor de 
werking van het convenant zelf 
 

STERKTES WERKING 
 

KANSEN WERKING 
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Ondersteunende gemeentebesturen 
 
Trots op wat we met onze werking al bereikt hebben 
 
Een betrokken en gemotiveerd vrijwilligersteam 
 
We kennen de eigen organisatie door en door 
 
De hoge kwaliteit van wat we telkens met onze 
werking opleveren 
 
Divers, groot en creatief aanbod 
 
Sterke lokale verankering en groot netwerk 
 
Veel ervaring in het vertalen van een lokaal verhaal 

naar een breed publiek 
 
Sterke verwevenheid van lokale heemkringen en 
vriendenorganisaties met professionele musea 
 
Positieve attitude van lokale besturen en  
 

Kerken openstellen voor culturele werkingen 
 
Meer aandacht voor lokaal erfgoed op school om 
kinderen en jongeren te betrekken 
 
Lokale besturen moeten erfgoed valoriseren 
 
Intergemeentelijk en bovenlokaal samenwerken t.b.v.  
communicatie en bekendmaking van activiteiten 
 
Financiële ondersteuning 
 
ECdM als laagdrempelig aanspreekpunt en verbinder 
(over gemeentegrenzen heen) 
 
Laagdrempelig financieel ondersteuningsbeleid door 

ECdM 
 
Tweesporen-ondersteuningsbeleid ECdM: enerzijds 
maatwerk en anderzijds bovenlokaal 
 
ECdM als initiator en inspirator (informatiesessies) 
 
ECdM als ‘goed voorbeeld’: kennis en expertise 
delen, netwerken, communiceren, good practices 
inzake behoud en beheer en ontsluiten 
 
ECdM als klankbord en hefboom voor lokale 
organisaties én voor lokale besturen 
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ECdM opent ‘oogkleppen’ 
 
Nieuwsgierigheid naar hoe de Erfgoedcel lokale 
organisaties kan ondersteunen 
 
ECdM kan terugvallen op een netwerk van naburige 
en overige Vlaamse erfgoedcellen met een 
jarenlange traditie  
 
Technologische nieuwigheden die bewaring, 
ontsluiting en onderzoek van lokaal erfgoed in een 
stroomversnelling kunnen brengen 
 
Groeiende aandacht voor ambachtelijke en lokale 
producten 
 

Groeiende interesse naar de eigen identiteit 
 
Kennis over lokaal (immaterieel) erfgoed(praktijken) 
als bron voor de maakindustrie en slow economy 
 
Het toekomstige ‘Vlaams Museum’? 
 
Bestendiging van Erfgoedplus? 
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ZWAKTES COLLECTIES/PATRIMONIUM 
 
Voldoende bewaarruimte maar in een kelder 
bewaard 
 
Gebrek aan instroom van nieuwe, jonge 
leden/vrijwilligers 
 
Geen (geklimatiseerde) bewaarruimte en 
huisvesting- en depotproblematiek (o.a. brand, 
water, diefstal) 
 
Nog geen volledige inventaris 
 
Geen of weinig kennis om erfgoedobjecten correct te 
behandelen, te bewaren en te ontsluiten 

 
Geen idee van de waarde/ schatting van de objecten 
 
Achterstand bij verwerking van schenkingen en 
archief, een betere/meer gedetailleerde 
collectieregistratie zou goed zijn 
 
Geen uniformiteit in gebruik software, waardoor 
onderlinge uitwisseling van data niet mogelijk is  
 
Te weinig kennis van ‘good practices’ + ontbreken 
van een netwerk inzake behoud en beheer 
 

BEDREIGINGEN COLLECTIES/PATRIMONIUM 
 
Kans op waterschade (bewaarlocatie op kelderniveau/ 
lekkend dak) 
 
Brand en diefstal 
 
Bezoekers die niet correct met de collectie omgaan 
 
Wij zijn geen eigenaar van het gebouw. Dit wordt ons 
gratis ter beschikking gesteld waardoor we helemaal 
geen impact hebben op het beheer van externe 
factoren: warmte, licht, stof, ongedierte, water, ... 
 
Verhuizing van de collectie 
 

Technische werkzaamheden in de bewaarruimte 
 
Kerkenbeleidsplan gemeente 

De meeste collecties bestaan uit zeer uiteenlopende 

materialen                 

Geen enkele organisatie hanteert een duidelijk 

omlijnd verzamel- en afstootbeleid  



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       78 
 

De meeste organisaties weten niet wat men bezit, 
lage collectieregistratiegraad 
 
Gebrek aan financiële middelen 
 
 

Slechts ene kleine minderheid van alle collectie 

houdende organisaties heeft de collectie 

geregistreerd, en als er al geregistreerd werd dan is 

dit voornamelijk basic en in Microsoft Office-

toepassingen 

Vele organisaties kennen het verschil niet tussen 

roerend, onroerend en immaterieel erfgoed en 

ervaren dit als hinderlijk 

 

STERKTES COLLECTIES/PATRIMONIUM 
 
Sommige archieven zijn reeds volledig 
gedigitaliseerd 
 
Goed regulier onderhoud van onze bewaarlocaties en 
collecties 
 
Trots op onze mooie (zelfs internationaal erkende) 
collectie 
 
Zuurvrije verpakking en in goede orde 

 
Enthousiasme van vrijwilligers en de wil om goed 
werk te leveren 
 

KANSEN COLLECTIES/PATRIMONIUM 
 
Begeleiding door een gediplomeerd archivaris 
 
Schoolbezoeken, rondleidingen, … 
 
Interesse van de buitenwereld in onze werking. 
 
Cross-links tussen de website van onze organisatie en 
die van de gemeente en collega-verenigingen 
 
Promotie van het lokale erfgoed door de eigen en 

naburige gemeente(n) 
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Ruime huisvesting in een historisch pand, veilig en 
droge huisvesting, centrale aanwezigheid van onze 
organisatie in het dorp 
 

Ondersteuning vanuit het stedelijk archief als dit op 
kruissnelheid is ingericht en nieuwe bestuursleden die 
meer organisatorische zaken kunnen opnemen 
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ZWAKTES IMMATERIEEL ERFGOEDPRAKTIJKEN 
 
Veroudering: de dragers worden bejaard of 
overlijden, het aantal 'dragers' vermindert. Weinig 
medewerkers om ermee bezig te zijn 
 
Veroudering van ons bestuur 
 
Dalende trend in het aantal kerkgangers 
 
De zeer geringe interesse van de jeugd 
 
Het juist duiden en benoemen van de voorwerpen en 
hun gebruik dreigt stilaan verloren te gaan 
 
Te weinig actieve mankracht 

 
Krimpende groep traditiedragers, minder mensen die 
zich hiervoor engageren 
 
Als heemkundige kring zijn we begaan met alle 
mogelijke vormen van erfgoed. Onze middelen zijn 
natuurlijk beperkt, praktisch gezien kunnen we dus 
met heel wat zaken niet bezig zijn. Meer middelen 
zoeken (medewerkers, financiële middelen) is onze 
verantwoordelijkheid 
 
Verhalen "levend" houden is niet altijd makkelijk 
(oude volksverhalen versus Halloweenpraktijken) 
 

BEDREIGINGEN IMMATERIEEL 
ERFGOEDPRAKTIJKEN 
 
Gebrek aan opvolging 
 
Desinteresse van publiek en overheden 
 
Verminderde aandacht wegens niet "flashy" van 
volksverhalen, Nieuwjaars zingen, ... 
 
Te weinig ideeën voor vernieuwing 
 
Dialect: migratie. Veel inwoners zijn niet meer 
vertrouwd met eigen dialect 
 
Covid -> hierdoor hebben vooral jonge mensen nog 

minder tijd om zich te engageren 
 
Orgels moeten bespeeld worden om in goede 
conditie te blijven 
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STERKTES IMMATERIEEL ERFGOEDPRAKTIJKEN 
 
Grote inzet van de weinige medewerkers 
 
Trots om onze kledij en ons gildezilverwerk te 
kunnen tonen aan de buitenwereld tijdens optochten 
 
We houden immaterieel erfgoed levend en betrekken 
kinderen in onze werking 
 
Binnen de organisaties zijn mensen actief aan de 
slag met ruime kennis en expertise 
 
Scholing en workshops 
 
Documentatie in maandelijks ledenblad 

 
Genealogie kan met alles en nog wat te maken 
hebben en omvat dus veel meer dan enkel een lijst 
met voorouders opstellen. Onze werkgroep rond 
genealogie trekt wel redelijk veel mensen aan 
 
De kennis die we in huis hebben 
 

KANSEN IMMATERIEEL ERFGOEDPRAKTIJKEN 
 
Middelen zoeken is onze verantwoordelijkheid, maar 
vanwege de overheid zouden er meer middelen 
kunnen aangeboden worden 
 
Aantrekken van jonge mensen 
 
Jaarlijkse thematentoonstellingen 
 
Grote interesse bij nieuwe inwoners in lokale 
immaterieel erfgoedpraktijken 
 
Interparochiale samenwerkingsverbanden (bv. 
uitwisseling processiemateriaal) 
 

Subsidies 
 
Bredere communicatie in Merodegebied en via de 
stad kan helpen om tradities breder uit te dragen 
 
Kansen zitten in samenwerking met andere spelers 
 
Zo veel mogelijk immaterieel erfgoed uit ECdM-
gemeenten op Vlaamse lijst krijgen 
 
Socio-culturele organisaties zijn ideale partners om 
immaterieel erfgoedpraktijken te (h)erkennen, te 
borgen en levend te houden 
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5. 

DOELSTELLING

EN VAN 

ERFGOEDCEL 

DE MERODE 
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5.1. HERNIEUWDE SET VAN 
STRATEGISCHE EN OPERATIONELE 
DOELSTELLINGEN 

5.1.1. Verbinden met ‘nog niet 

erfgoedgeïnteresseerden’  

Er zal gezocht worden naar samenwerkingsmogelijkheden met 

‘niet-erfgoedpartners’ teneinde het algemeen draagvlak voor 

erfgoed te vergroten. Uit de algemenen nodenbevraging stond 

‘verjonging en aantrekken van nieuwe leden/vrijwilligers’ met 

stip op nummer één.  

 

Samenvattend; met het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband voor cultureel erfgoed willen we 

volgende drie cruciale hefbomen creëren met het oog op een 

bredere impact: 

 

• Het lokale erfgoedveld komt naar niet-in-erfgoed-

geïnteresseerde inwoners toe!  

We willen ons zoveel mogelijk verplaatsen in de wereld van 

iemand die nooit met erfgoed in contact komt en we kijken 

vanop een afstandje naar onze eigen werkingen.  
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Introspectie als eerste stap in het proces om te komen tot 

een breder gedragen lokaal erfgoedbeleid en om de 

algemene betrokkenheid van de inwoners bij lokale 

erfgoedwerkingen te vergroten. Hoe meer ‘nog-niet-

erfgoedgeïnteresseerden’ bereikt worden en kunnen 

kennismaken met de vele gezichten van lokaal 

erfgoedwerkingen, hoe groter de kans zal zijn dat er 

retentie opgebouwd wordt en dus des te meer 

meerwaardezoekers actief betrokken blijven.  

• Theorie en praktijk verzoenen  

We willen gezamenlijk handvaten uitwerken die het lokale 

erfgoedveld in staat stellen om de vooropgestelde 

strategische en operationele doelstellingen te realiseren in 

hun dagelijkse praktijk. 

 

• Luisteren, synergiën vinden en kansen grijpen: 

samenwerken 

We willen zo veel mogelijk veilige momenten creëren 

waarbij geluisterd wordt naar elkaars vraagstukken en 

waarbij gespeurd wordt naar bestaande oplossingen. Als 

intermediair zal de Erfgoedcel deze momenten zo veel 

mogelijk faciliteren. Daarbij zal ze tegelijkertijd meezoeken 

naar beproefde oplossingen die elders in Vlaanderen 

gevonden werden, dus met de blik ook gericht op de 

collega-erfgoedcellen, het steunpunt, de landelijke 

erfgoeddienstverleners en het Departement Cultuur Jeugd 
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en Media. Daarnaast willen we ook de Europese 

ondersteuningskansen opvolgen. 

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat de 

gemiddelde socio-culturele verenigingen overbevraagd zijn 

binnen alle aangesloten gemeenten. Daarom zal de focus 

gericht worden op jeugd, gezinnen en ouderen. Partners 

waaraan gedacht wordt zijn de gemeentelijke jeugddiensten, 

jeugdverenigingen, sociale diensten, oudercomités, 

gezinsbonden (met aandacht voor nieuwe gezinsvormen), 

woonzorgcentra, zorgkoepels, met daarbij de zorgvuldige 

aandacht voor een gelijkekansenbeleid; iedereen moet kunnen 

participeren aan het lokale erfgoedbeleid. 

Daarnaast zal ook gezocht worden naar interessante partners 

buiten de zes aangesloten gemeenten dewelke een hefboom 

kunnen vormen voor de intergemeentelijke samenwerking: zo 

zullen we synergiën zoeken met naburige cultureel-

erfgoedcellen, zal deelgenomen worden en geparticipeerd 

worden aan sectoraal overleg (COP Beleid en COP Digi), zal 

regelmatig contact gezocht worden met het steunpunt, de 

landelijke dienstverleners, diverse koepelorganisaties en 

provinciale organisaties, zoals Provincie Antwerpen, Provincie 

Limburg, provincie Vlaams-Brabant, Landschapspark de 

Merode vzw, Heemkundige koepelorganisaties enz. 

Op basis van de synthese die gedistilleerd werd uit de 

driedelige bevraging van de actoren uit het veld (ref. bijlage 

3) en op basis van de gevoerde gesprekken komen we tot 

volgende geactualiseerde strategische en operationele 

doelstellingen set.
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SD 1 - ECdM ondersteunt lokale erfgoed houdende organisaties 

aan de basis: collecties (h)erkennen, inventariseren, profileren en 

waarderen 

 
 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 1.1. 
ECdM speurt en registreert 
continu ‘verborgen collecties’ en 
immaterieel erfgoedpraktijken 

Lokale actoren 
Uitbreiding van de 
veldtekening 

OD 1.2. 

ECdM ondersteunt lokale 
erfgoedorganisaties bij het 
(h)erkennen, registreren, 
duurzaam bewaren en ontsluiten 
van mondelinge geschiedenis 

Lokale erfgoedactoren 
Huis van Alijn 
Landelijke dienstverleners 
FARO 

Aantal geregistreerde, 
uitgeschreven en ontsloten 
mondelinge 
geschiedenisfragmenten 

OD 1.3. 
ECdM ondersteunt kerkbesturen 
bij de inventarisatie van haar 
roerend erfgoedcollecties 

Lokale kerkbesturen 
Gemeentelijke 
erfgoedcoördinatoren 
 
Vrijwilligers 

Zo veel mogelijk collecties 
van te herbestemmen 
kerken opnemen in 
Erfgoedplus 

OD 1.4. 
ECdM biedt ondersteuning in de 
definiëring en omlijning van het 
organisatiecollectieprofiel 

Lokale actoren 
Landelijke dienstverleners 
Naburige erfgoedcellen 
FARO 

Aantal duidelijk 
afgebakende 
collectieprofielen 

 

OD 1.5. 
ECdM ondersteunt bij de 
afstemming van een 
intergemeentelijk collectiebeleid 

Lokale actoren 
Landelijke dienstverleners 
Naburige erfgoedcellen 

Merode-
collectieprofielschets + 
praktische leidraad voor het 
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(collectieprofielen en aankoop- en 
afstootbeleid) 

FARO opstellen van een 
verzamel-, afstoot- en 
herbestemmingsbeleid 
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SD 2 – ECdM communiceert helder, ze bevordert een zo breed 

mogelijke erfgoedparticipatie en ze biedt communicatieve en 
promotionele ondersteuning om retentie bij ‘nog niet 

erfgoedgeïnteresseerden’ te bevorderen  

Erfgoedcel de Merode gaat uit van 3 pijlers: 

Erfgoed(ver)makt(en): door het lokale erfgoed via verschillende kanalen en op een 

originele manier in de kijker te plaatsen willen we erfgoed in het dagelijks leven laten 

infiltreren.  

‘Erfgoedzaadjes planten’: nieuwsgierig maken en toeleiden naar lokaal erfgoed 

De Erfgoedcel wil zo veel mogelijk Merode-inwoners vertrouwd maken met het eigen 

erfgoed en wil ervoor zorgen dat er een ‘ons’-gevoel ontstaat.  De Erfgoedcel wil dit 

realiseren door te communiceren over het erfgoedparticipatieplatform en over het eigen 

ondersteuningsbeleid via kanalen die zichtbaar zijn in het straatbeeld, via de 

gemeentelijke kanalen, via de eigen social media-account en nieuwsbrief en via de kanalen 

van de scholen.  

 

‘Jong geleerd is oud gedaan’ en (e-)inclusie: 
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Vanuit de filosofie ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil de Erfgoedcel de komende jaren inzetten 

op samenwerkingstrajecten met de scholen binnen de Merode-gemeenten. Thema’s die 

via de scholen worden uitgewerkt kunnen gedeeld worden op een erfgoedparticipatie-

platform. Jeugdverenigingen en verenigingen die werken rond het betrekken van jongeren 

met moeilijke thuis- of schoolsituatie zijn mogelijks interessante partners voor 

digitaliseringstrajecten om het lokale immaterieel en roerend erfgoed mee te helpen 

omzetten in bits en bites en om dit erfgoed te ontsluiten. 

 

 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 2.1. 
ECdM communiceert helder en tijdig 
haar beleid en acties naar lokale 
actoren en lokale besturen 

Landschapspark de Merode 
vzw 
Web ontwikkelaar 
Externe trainer social 
media 

Webpaginamonitoring 
moet stijgende trend 
vertonen na 
bekendmaking nieuwe 
website + actief gebruik 
van webformulieren  

OD 2.2. 

ECdM biedt ondersteuning bij de 
vermarkting van lokale 
erfgoedorganisaties t.b.v. algemene 
zichtbaarheid 

Gemeentelijke diensten 
Extern 
communicatiebureau 

Toename in aanmeldingen 
leden/vrijwilligers en 
toename 
erfgoedparticipatiegraad 

OD 2.3. 
ECdM biedt ondersteuning bij de 
ledenwerving voor lokale 
erfgoedorganisaties 

Gemeentelijke diensten 
Extern 
communicatiebureau 

Toename in aanmeldingen 
leden/vrijwilligers en 
toename 
erfgoedparticipatiegraad 

OD 2.4. 
ECdM biedt ondersteuning t.b.v. 
specifieke communicatie gericht op 

Gemeentelijke diensten 
Extern 
communicatiebureau 

Toename in aanmeldingen 
leden/vrijwilligers en 
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gezinnen, kinderen, jongeren en 
nieuwkomers in de gemeenten 

Toerisme Vlaanderen toename 
erfgoedparticipatiegraad 

OD 2.5. 
ECdM faciliteert afstemming inzake 
digitale collectietoegankelijkheid, -
uitwisselbaarheid en -vindbaarheid 

Lokale actoren 
Landelijke dienstverleners 
Naburige erfgoedcellen 
FARO 
Externe 
digitaliseringspartners 

Toename in aanmeldingen 
leden/vrijwilligers en 
toename 
erfgoedparticipatiegraad 
(stijging in aantal online 
aanmeldingen) 
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SD 3 – ECdM biedt ondersteuning aan lokale erfgoedactoren bij de 

optimalisatie van de collectiehuisvesting en collectiezorg 

Vanuit de filosofie ‘there is no access without preservation’: we dienen te zorgen voor onze 

collecties om ontsluiting, onderzoek en participatie mogelijk te houden voor de generaties 

na ons. Dit houdt in: aandacht voor collectieregistratie, preservering, conservering, evt. 

restauratie, en in het verlengde hiervan ook digitalisering en faciliteren van onderzoek. 

 
 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 3.1. 

ECdM initieert een ‘Overlegplatform 
Merode-depots’ t.b.v. onderzoek 
naar noden – en pragmatische 
oplossingen inzake de optimalisatie 
van bewaaromgevingen 

Lokale collectiehouders 
Landelijke dienstverleners 
Naburige erfgoedcellen 
Provinciale onroerend 
erfgoeddepots 
Externe restauratie-
architecten 
IOEDdM 
FARO 

Aantal gedetecteerde 
acute problemen en 
oplossingen 

OD 3.2. 

ECdM voorziet in diverse 
plaatsbezoeken voor advies op 
maat en maakt gebruik van Re-
Org-technieken 

Lokale collectiehouders 
Landelijke dienstverleners 
Vlaamse erfgoedcellen 
Provinciale onroerend 
erfgoeddepots 
Externe restauratie-
architecten 

Aantal gedetecteerde 
acute problemen en 
oplossingen 
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IOEDdM 

OD 3.3. 

ECdM organiseert samenaankoop-
acties voor conserveringsmateriaal 
en gezamenlijke 
conserveringsacties 

Lokale collectiehouders Aantal aanvragen 

OD 3.4. 
ECdM organiseert gezamenlijke 
conserveringsacties 

Lokale collectiehouders 
Vlaamse Erfgoedcellen 
Externe bedrijven 

Aantal aanvragen en 
behandelingen 

OD 3.5. 

ECdM ondersteunt lokale 
collectiehouders in de actieve 
speurtocht naar biologische 
aantastingen in collecties 

Lokale actoren 
FARO 

Jaarlijks dalend aantal 
besmettingsvaststellingen 

OD 3.6. 
Organisatie van een Uitleendienst 
voor digitaliserings- en 
conserveringsmateriaal 

Lokale actoren 
Jaarlijks aantal aanvragen 
+ materiaalverbruik 
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SD 4 – ECdM initieert en faciliteert overleg en kennisuitwisseling 

tussen lokale erfgoedactoren 

‘Erf-goed-geleerd(en)’: door op regelmatige basis infosessies te organiseren willen we op 

een laagdrempelige manier een ‘gelijke instap’ creëren voor alle actoren uit het veld en 

willen we de neuzen in dezelfde richting gericht krijgen. 

 
 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 4.1. 
ECdM initieert bovenlokale 
netwerkmomenten en 
overlegplatformen 

Lokale erfgoedactoren 
Gemeentelijke 
erfgoedcoördinatoren 
Externe experten 

Aantal aanmeldingen per 
bijeenkomst 

OD 4.2. 
Initiëren van thematische praktische 
infosessies en workshops (‘al doende 
leert men’) 

Lokale erfgoedactoren 
Gemeentelijke 
erfgoedcoördinatoren 
Externe experten 

Aantal aanmeldingen per 
infosessie/workshop 

OD 4.3. 

Kennis vastleggen, delen en 
doorgeven (als beste borging) en 
bewaken dat kennis binnen de 
organisaties gedeeld wordt 

Lokale erfgoedactoren 
Gemeentelijke 
erfgoedcoördinatoren 

Aantal aanmeldingen op 
bovenlokale 
bijeenkomsten en 
overlegplatformen 
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SD 5 – ECdM zet in op verbreding door een brug te bouwen tussen 

de analoge en digitale wereld 

De Erfgoedcel wil enerzijds inzetten op digitalisering als beheer- en ontsluitingsmaatregel, 

en anderzijds wil ze het lokale erfgoed borgen door een breed draagvlak te creëren door 

in te zetten op e-inclusie- en digitaliseringstrajecten. De Erfgoedcel wil een brug bouwen 

tussen jongerenverenigingen en onderwijskoepels, vanuit de insteek ‘jong geleerd is oud 

gedaan’. Op deze manier wil de Erfgoedcel in één adem ook werk maken van 

meerstemmigheid en inclusie. 

 

Kiezen voor digitalisering is één ding, de uitwerking in de praktijk is een andere (en 

allereerste stap). Dit begint met de uitwerking van een interne digitale informatiestrategie 

en behandelt vervolgens een duurzame digitale Merode brede collectiestrategie.  

 

 
 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 5.1. 

ECdM instrueert lokale erfgoedhouders 

over good practices voor wat digitalisering 
van collecties betreft 

Lokale erfgoedhouders 

COP Digi 
meemoo 

Ontlening 

digitaliseringsmateriaal 
Uitleendienst ECdM 

OD 5.2. 

ECdM zoekt naar een oplossing t.b.v. 
duurzame en veilige data-opslag en naar 
een duurzame en praktische frontend-
oplossing 

Lokale erfgoedhouders 
COP Digi 
meemoo 
Erfgoedplus 

Aangroei van 
aangeboden 
datavolume 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       95 
 

Externe 
softwareleveranciers 

OD 5.3. 
ECdM faciliteert afstemming inzake 
uitwisselbaarheid van data tussen Merode-
collecties 

Lokale erfgoedhouders 
meemoo 
Externe 
softwareleveranciers 

Toename in 
raadpleging 
webpagina’s 

OD 5.4. 
ECdM wil aanwezig zijn op de 
mediakanalen waar (nog) niet-
erfgoedgeïnteresseerden aanwezig zijn 

 
Toename in 
raadpleging webpagina 

OD 5.5. 

ECdM wil door middel van publieke 
projecten (waaronder Erfgoeddag) latente 
erfgoedinteresse ombuigen tot actieve 
erfgoedparticipatie 

Lokale erfgoedhouders 
FARO 
Extern marcombureau 

Inschrijvingen / 
bezoekers op 
Erfgoeddag en bij 
bovenlokale projecten 
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SD 6 – ECdM bouwt aan een vrijwilligerswerking 

‘Vrijwilligers als erfgoedambassadeurs’: de Erfgoedcel wil een actieve vrijwilligerspoule 

uitbouwen: vele handen maken het werk lichter én ook gewoon zoveel leuker! Bovendien 

zijn vrijwilligers de beste ambassadeurs omdat zij zelf vaak over een breed netwerk 

beschikken. 

 

 
 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 6.1. 
ECdM werkt een afsprakenkader uit 
t.b.v. een efficiënte en heldere 
vrijwilligerswerking 

Lokale erfgoedhouders 
Gemeentelijke 
communicatiediensten,  
sociale diensten 

Afsprakenkader 

OD 6.2. 

ECdM investeert in de opleiding van 
deskundige vrijwilligers om collectie-
inventarissen inhoudelijk volledig en 
correct op te stellen en om de collectie-

omvang en om het collectieprofiel te 
registreren 

Lokale kerkbesturen 
PARCUM 
FARO 

Afname in uren bij  
projectmedewerker 
ECdM 
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SD 7 – ECdM timmert aan een efficiënte zakelijke en operationele 

werking 

De Erfgoedcel streeft naar het scenario van een goed geoliede machine. Zelf goed 

georganiseerd en voorbereid zijn is een voorwaarde om maximaal aandacht te kunnen 

schenken aan de uitvoering van deze strategische en operationele doelstellingen, én 

bovendien is het simpelweg een prettige manier van werken. 

 
 Actie Partner(s) Indicator(en) 

OD 7.1. 

ECdM onderzoekt of een CRM-
systeem efficiëntiewinst kan 
opleveren voor haar dagelijkse 
werking 

Vlaamse Erfgoedcellen 
FARO 
OPTIL 
Externe 
softwareleveranciers 

Beslissing tot wel/niet 
aankoop CRM 

OD 7.2. 

ECdM wil voortrekker zijn bij het 

opstellen van een intern 

Informatiebeheerplan: dit plan bevat 

een afsprakenkader en standaarden 

t.b.v. uniformiteit en 

uitwisselbaarheid en duurzame opslag 

van data die door de 

Projectvereniging dagelijks 

gegenereerd wordt 

Lokale besturen 
IT-diensten 
IOEDdM 
CultuurregiodM 
meemoo 
VERA 
VICTOR 

Informatiebeheerplan 
Projectvereniging 

OD 7.3. 
ECdM en de overige 2 deelwerkingen 
van de Projectvereniging streven 

Lokale besturen 
Actualisering van het 
huishoudelijk reglement 
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naar meer ondersteuning door de 
aangesloten gemeenten op vlak van 
personeelsbeleid, aankoopbeleid en 
juridische ondersteuning. 
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5.2. NIEUW! BOVENLOKAAL 

CULTUREEL-ERFGOEDBELEID 

5.2.1. Verwachtingsmanagement en change 

management 

Het veld is sceptisch. ‘Gaan we voldoende uit de 

intergemeentelijke samenwerken halen?’ en ‘What’s in it for 

us?’ Ze nemen deze houding aan naar zowel de Erfgoedcel als 

naar de lokale besturen toe.  

 

Echter de aansluiting van de zes gemeenten bij het cultureel 

erfgoedconvenant is een eerste stap in de goede (lees 

‘duurzame’) richting! Erfgoedcel de Merode hoopt de komende 

jaren met haar werking te kunnen aantonen dat 

intergemeentelijk samenwerken op vlak van cultureel erfgoed 

loont!  

 

Uit deze bevraging blijkt heel duidelijk dat de lokale 

erfgoedactoren van de zes aangesloten convenantgemeenten 

dezelfde euvels ervaren en dus leent een bovenlokale aanpak 

en benadering zich uitermate. Dit hebben de zes 

convenantgemeenten in elk geval alvast correct ingeschat.  

 

Voorwaarde is dat de Erfgoedcel praktische en technische 

begeleiding op maat levert, samen met bovenlokale 

samenwerking, communicatie en ondersteuning. Daarnaast 

wordt ook verwacht dat de Erfgoedcel een duurzaam beleid 

voert. Inbedding van de hernieuwde set doelstellingen in de 

BBC’s is dus sterk wenselijk. 
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Heldere communicatie en verwachtingsmanagement - en bij 

uitbreiding ook change management - zijn troef bij de opstart 

van de Erfgoedcel. Het cultureel-erfgoedconvenant is 

hagelnieuw en heeft nog niet de kans gehad om een 

samenwerkingstraditie te worden.  

 

5.2.2. Meerjarenplanning en ODAA als 

omnium erfgoedverzekering 

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband op vlak van 

erfgoedbeleid kan perfect ingezet worden als bewijs van goede 

erfgoedzorg. Zoals reeds eerder al vermeld zou het mooi zijn 

als de gemeenschappelijke erfgoedbeleid doelstellingen 

ingebed worden in de eerstvolgende gemeentelijke 

meerjarenplannen die dienen geherformuleerd te worden.  

 

5.3.3. Behoud en beheer en ontsluiting van 

cultureel erfgoed  

Een vraagteken in deze puzzel is de toekomst van Erfgoedplus 

en de groeikansen van het ‘Vlaams Museum’. Erfgoedcel de 

Merode is vragende partij voor een toegankelijke interface die 

ingebed is een grotere en solide architectuur. Als eerste 

concrete stap om te groeien naar een duurzaam digitaal beleid  

werd door Erfgoedcel de Merode ingetekend op een traject 
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‘Digitale strategie’, dat vanaf 2022 geïnitieerd wordt door 

meemoo. 

Daarnaast zal in de toekomst gezocht worden naar 

samenwerking met jongeren(verenigingen) t.b.v. e-inclusie en 

een projectmedewerker zal in zijn takenpakket actieve 

acquisitie opnemen om te voorkomen dat materiaal verdwijnt 

(met bijzondere focus op mondelinge geschiedenis). 

Parallel zal via overlegplatformen verkend worden of er 

efficiënte samenwerkingsverbanden met gemeentelijke 

archieven en bibliotheken haalbaar zijn (bv. gezamenlijke 

digitaliseringsprojecten). 

 

5.3.4. Tussen pot en pint (wordt het 

erfgoedveld ontgint)  

Mensen mobiliseren vergt tijd en de nodige zorgzaamheid. 

Bovendien is het de kunst om alle neuzen in dezelfde richting 

te krijgen en om lateraal en ondubbelzinnig te communiceren.  

Om dit te realiseren voorziet de Erfgoedcel tijdens haar 

werkingsperiode een heel aantal structurele 

overlegmomenten, zowel formeel als informeel. Luisteren is 

daarbij telkens de eerste stap. In de strategische en 

operationele doelstellingen wordt vermeld aan welke partners 

in eerste instantie gedacht wordt en ‘en cours de route’ kan dit 

uiteraard uitgebreid of gewijzigd worden indien nodig.  
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5.3.5. Expertisevorming en –deling  

De Erfgoedcel wil her en der zaadjes planten in de vorm van 

vorming. We willen praktische en heldere draaiboeken / tools 

aanreiken via infosessies de we zullen organiseren. Deze 

infosessies dienen te beantwoorden aan de noden die uit de 

driedelige veldbevraging gedistilleerd werden. Om ervoor te 

zorgen dat deze zaadjes ook daadwerkelijk zullen ontkiemen 

willen we telkens een prettige ‘leersfeer’ creëren.  

Zelf zullen de medewerkers van de Erfgoedcel ook op tijd en 

stond de nodige opleiding volgen, teneinde zelf ‘up to date’ te 

blijven en over de vereiste kennis te beschikken en om deze 

te kunnen doorgeven. Dit kan zijn in de vorm van webinars, 

workshops, symposia en studiedagen. 

 

5.3.6. Communicatie en publiekswerking  

De communicatiestrategie van de Erfgoedcel zal in het 

verlengde liggen van de communicatiestrategie van de 

Projectvereniging; in februari 2022 wordt ene nieuwe website 

verwacht, dewelke gezamenlijk met Landschapspark de 

Merode vzw ontwikkeld wordt op dit moment. De website zal 

de ruggengraat van alle communicatie zijn en zal als ‘middel’ 

actief ingezet worden door het plaatsen van oproepen, door te 

communiceren over lopende en gerealiseerde projecten, door 

per kwartaal een nieuwsbrief te verzenden aan alle 
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stakeholders, door een Uitleendienst uit te bouwen en door een 

social mediastrategie uit te werken. 

Gedrukte communicatie zal slechts op projectbasis ingezet 

worden. 
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6. 

ONDERSTEUNI

NGSBELEID 

VAN 

ERFGOEDCEL 

DE MERODE  
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Erfgoedcel de Merode wil de werking van CE-actoren 

structureel en projectmatig ook financieel een duwtje in de rug 

kunnen bieden: 

 

6.1. TO BE?: FINANCIEEL 

ONDERSTEUNINGSKADER VOOR 

BOVENLOKALE CE-PROJECTEN 

DEFINITIEF KADER IN TE VOEGEN MITS GOEDKEURING 

DOOR RVB (VOORJAAR 2022) 

CONCEPTTEKST + WORKFLOW (te visualiseren dmv 

infographic): 

De Erfgoedcel wil kennisdeling, samenwerking en het 

aantrekken van nog niet erfgoedgeïnteresseerden bevorderen 

en focust met haar financieel ondersteuningsbeleid op een 

positieve beoordeling van een project indien bovenlokaal 

samengewerkt wordt en indien jeugd betrokken wordt. 

Workflow (nog te visualiseren d.m.v. infographic):  

1. Indiening subsidieaanvraag door erfgoedorganisatie 

(ref. subsidiekader waarin de criteria duidelijk opgelijst 

staan: omvang project, doelstelling(en), aftoetsing aan 

SD’s van Beleidsplan, opmaak plan van aanpak (wie 

doet wat tegen wanneer) 
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2. Erfgoedcel ondersteunt bij de opmaak van de 

subsidieaanvraag 

3. Onafhankelijke commissie adviseert de Raad van 

Bestuur over de keuze van de bovenlokale CE-projecten 

en inhoud van de samenwerkingsovereenkomst.  

4. Raad van Bestuur maakt een 

samenwerkingsovereenkomst op (vastlegging wie 

welke inspanning levert op vlak van mensen, middelen, 

logistiek: gemeente(n) vs. Erfgoedcel vs. 

organisatie(s).  

Elke financiële ondersteunings-aanvraag wordt door een 

onafhankelijke commissie beoordeeld en vervolgens gaat 

dit advies naar de Raad van Bestuur van de 

Projectvereniging. Deze Raad van Bestuur neemt de 

eindbeslissing over alle inkomende subsidieaanvragen. 

 

6.2. TO BE?: STRUCTURELE 

LOGISTIEKE EN MATERIËLE 

ONDERSTEUNING 

MEERJARENTRAJECTEN 

DEFINITIEF KADER IN TE VOEGEN MITS 

GOEDKEURING DOOR RVB (VOORJAAR 2022) 

CONCEPTTEKST + WORKFLOW (te visualiseren dmv 

infographic): 
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… 

 

 

 

 

6.3. TO BE?: SAMENAANKOOP 
MATERIAAL COLLECTIEZORG 

DEFINITIEF KADER IN TE VOEGEN MITS 

GOEDKEURING DOOR RVB (VOORJAAR 2022) 

CONCEPTTEKST + WORKFLOW (te visualiseren dmv 

infographic): 

Om kosten te drukken is het aangewezen om in grote 

volumes te denken en een intergemeentelijk 

samenwerkingsverband leent zich uitstekend om over 

te gaan tot samenaankoop van materiaal.  

Van zodra een overzicht bereikt wordt van een volume 

aan ‘conserveringsproblemen’ beoogt de Erfgoedcel dat 

de cultureel-erfgoedorganisaties kwaliteitsvol 

samenwerken en een netwerk opbouwen voor expertise 

rond conservering en duurzaam behoud en heer, en 

daarnaast moet hiermee het betreffende 

conserveringsprobleem opgelost raken uiteraard. 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       
108 

 

7. ZAKELIJK 

BEHEER VAN 

ERFOEDCEL 

DE MERODE  

7.1. ORGANIGRAM VAN 

ERFGOEDCEL DE MERODE
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Zakelijke werking en organisatie van de Erfgoedcel

E
G

C
 d

e
 M

e
ro

d
e
: 

o
rg

a
n
is

a
ti
e

Communi
catie

Provin
cie 
Antwe
ren -
websit
e

coördinator Landschapspark de Merode vzw 
isabelle.lindemans@landschapsparkdemero
de.beStad 

Aarsch
ot

conservator              
jo.decuyper@aarschot.be + 

cultuurfunctionaris    
dries.peeters@aarschot.be

Stad 
Diest

conservator    elise.verhaegen@diest.beGeme
ente 
Hersel
t

cultuurbeleidscoördinator   
lut.willems@herselt.be

Geme
ente  
Scherp
enheu
vel-
Ziche
m

cultuurbeleidscoördinator 
liesbeth.tielens@scherpenheuvel-zichem.beGeme

ente 
Tessen
derlo

erfgoedverantwoordelijke 
francois.vangehuchten@tessenderlo.beGeme

ente 
Weste
rlo

cultuurbeleidscoördinator   
kristine.behets@westerlo.beErfgoe

dactor
en

Rechtstreeks benaderen

Financiën

Boekh
ouding

l'Abaco   ward.cannaerts@labaco.be 
Reviso
r

Nielandt, Franken & Co    guy.franken@nf-
bedrijfsrevisoren.be

Bank KBC   johan.geuens@kbc.be

Personeels
zaken

Partena

Payroll consultant    naam nog onbekend
Laakd
al

Deskundige Personeel & Organisatie   
Veerle BergsSociaa

l 
Secret
ariaat

Partena
Huisvestin

g

Geme
ente 
Scherp
enheu
vel-
Ziche
m

cultuurbeleidscoördinator 
liesbeth.tielens@scherpenheuvel-zichem.be

IT+DP-
support

VERA 
(i.o.v. 
Sch-
Ziche
m)

netwerkbeheerder   
koen.vancauwenbergh@vera.be

Geme
ente 
Scherp
enheu
vel-
Ziche
m: IT-
sup

helpdeskmedewerker 
helpdesk@scherpenheuvel-zichem.be
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7.2. OPVOLGING EN EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN 

HET CULTUREEL ERFGOEDCONVENANT  

Opvolging is als volgt georganiseerd:  

1. Via de maandelijkse bijeenkomsten van Kerngroep BCE (cultuur- en erfgoedpersoneel van 

de 6 gemeenten). De Erfgoedcel koppelt maandelijks terug aan de Kerngroep BCE over 

lopende en voltooide acties. Omgekeerd brengt de Kerngroep BCE de acties rond cultureel 

erfgoed in hun gemeente onder de aandacht van de Erfgoedcel.  

2. 2a. Het dagelijks bestuur volgt nauwgezet alle activiteiten op en bewaakt de uitgaven. Er 

is tweewekelijks contact tussen de Erfgoedcel en de leden van het dagelijks bestuur 

(voorzitter en ondervoorzitters). 

2b. De Raad van Bestuur volgt via 1,5-maandelijkse vergaderingen de uitvoering van het 

convenant op.  

Jaarlijks wordt de werking van het cultureel-erfgoedconvenant onder de loep genomen bij het 

opmaken van het actieplan en jaarverslag. Het opstellen van het actieplan wordt vanaf september 

op de agenda van de Kerngroep BCE en de Raad van Bestuur geplaatst.  
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Ook in 2025 voorziet Erfgoedcel de Merode een grondige evaluatie in het vooruitzicht van hopelijk 

een nieuwe beleidsperiode. 

 

7.3. INHOUDELIJKE AANSTURING  

De inhoudelijke aansturing gebeurt op twee niveaus:  

1. Kerngroep BCE: in deze overlegstructuur worden alle voorstellen op basis van het actieplan 

besproken en worden adviezen voorbereid voor de Raad van Bestuur. De leden van de 

Kerngroep BCE plegen ruggenspraak met de leden van de Raad van Bestuur in hun 

gemeente over de voorstellen.  

De Kerngroep BCE komt maandelijks samen waardoor een afstemming tussen het 

gemeentelijke beleid en dat van het convenant vlot verloopt. Vanuit de Kerngroep BCE 

kunnen er inhoudelijke, tijdelijke werkgroepen worden opgericht (bijvoorbeeld rond 

vrijwilligerswerking, administratieve vereenvoudiging, ...).  



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       114 
 

2. De Raad van Bestuur komt minstens om de twee maanden samen en beslist over 

voorstellen die eerder werden voorbereid door de Kerngroep BCE, voor acties op basis van 

het actieplan.  

 

7.4. CONTROLEMECHANISMEN  

De Erfgoedcel heeft volgende controlemechanismen ingebouwd die een goed zakelijk beheer 

waarborgen:  

7.4.1. Betaalmandaten  

Verrichtingen Mandaat 

Structurele bedragen die door de Raad van 

Bestuur goedgekeurd worden in de 

meerjarenbegroting dienen geen afzonderlijke 

goedkeuring te krijgen in het werkingsjaar dat 

Personeelslid Projectvereniging 
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volgt. Wel worden deze uitgaven structureel 

opgevolgd in het Dagelijks Bestuur. 

Tot € 250  Personeelslid Projectvereniging 

Tot € 2.000 
Personeelslid Projectvereniging i.s.m. voorzitters 

dagelijks bestuur 

Tussen € 2.000 en € 5.500 

(Elektronische) ondertekening vereist door 

voorzitter of ondervoorzitter en van personeelslid 

van de Projectvereniging 

Boven € 5.500 

(Elektronische) ondertekening vereist door 

voorzitter of ondervoorzitter en van personeelslid 

van de Projectvereniging en een ondervoorzitter of 

een andere derde die stemgerechtigd lid is van de 

Raad van Bestuur 

Voor bankverrichtingen volstaat de handtekening van de personen aangeduid voor het beheer 

van de rekeningen van ECdM (ref. huishoudelijk reglement van Projectvereniging Cultuur & 

Erfgoed de Merode).  
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7.4.2. Overheidsopdrachten  

Erfgoedcel de Merode volgt de wet op overheidsopdrachten. Bij het toekennen van een opdracht 

zal steeds een grondige weging en marktonderzoek voorafgaan. Bij het opstellen van 

lastenboeken kan Erfgoedcel de Merode rekenen op de financiële en juridische expertise van een 

externe partner (boekhoudkantoor). 

 

7.4.3. Voortgangscontrole  

De coördinator rapporteert op regelmatige basis de financiële stand van zaken aan de Raad van 

Bestuur:  

• Opvolging via dagelijks bestuur (driewekelijks)  

• Opvolging via Raad van Bestuur – financieel overzicht  

• Minstens 2 keer per jaar een grondige bespreking van de begroting en financiële stand 

van zaken 
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• Goedkeuring van jaarverslag door Raad van Bestuur (in maart) – goedkeuring begroting 

volgend werkingsjaar (in december)  

 

7.4.4. Audit  

Erfgoedcel de Merode stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het financiële jaarverslag wordt 

opgemaakt door de boekhouder en de coördinator van Erfgoedcel de Merode. Dit verslag wordt 

nagekeken door een externe accountant. Het accountantsverslag zal als bijlage bij het jaarverslag 

gevoegd worden.  
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8. MEERJAREN-

BEGROTING  
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8.1. VASTE JAARLIJKSE KOSTEN  

In aanvraag bij boekhouder; definitieve cijfers worden verwacht in januari-februari 2022.  

Volgens prognose van november 2021 zou dit bedrag zich jaarlijks rond 10.000 eur situeren. 
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8.2. LOONKOSTEN  

  brutoloon soc bijdr 
vakantiege

ld 
eindejaars

premie 
arbeidsongevallen

verzekering idewe 
kost soc 

secr 
maaltijdch

eques 
fietsvergoe

ding 

pensioenfo
nds OFP 
Provant 

hospitalisati
everzek AG 
Insurance 

MAANDELI
JKSE 

LOONKOST   
A
1 € 4.142,12 € 1.166,70 € 317,56 € 345,18 € 102,34 € 17,22 € 70,78 € 160,00 € 5,00 € 410,88 € 30,00 € 6.767,78   
B
1 € 2.727,56 € 768,26 € 209,11 € 227,30 € 67,39 € 17,22 € 70,78 € 140,00 € 5,00 € 0,00 € 25,00 € 4.257,62   

                var var         

                            

                            

  2021 2022 2023 2024 2025 2026               
A
1 

€ 
81.213,36 

€ 
84.218,25 

€ 
85.902,62 

€ 
86.761,65 € 87.629,26 

€ 
88.505,55               

B
1 

€ 
51.091,44 

€ 
52.981,82 

€ 
54.041,46 

€ 
54.581,87 € 55.127,69 

€ 
55.678,97               

                            

  
€ 

132.304,80 
€ 

137.200,08 
€ 

139.944,08 
€ 

141.343,52 € 142.756,96 
€ 

144.184,52   
Index: jaarlijks te controleren (-> 
loonindex.be)       
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8.3. PERSONEELSKOSTEN  

In aanvraag bij boekhouder; definitieve cijfers worden verwacht in januari-februari 2022.  

Volgens de prognose van november 2021 zou jaarlijks rond 150.000 eur aan loonkosten + 20.000 

eur aan personeelsgebonden werkingskosten moeten voorzien worden (voor 1VTE A1 + 1 VTE 

B1).
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8.4. MEERJAREN KOSTENOVERZICHT  

Voorstel -> optimalisatie en goedkeuring door RvB voorzien /op 17 december 2021. 
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BIJLAGE 1 – 

HELIKOPTER

VIEW OP HET 

MERODE-

CONVENANT

GEBIED 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       
126 

 

B 1.1. HET POTENTIEEL VAN 
(NOG) NIET 
ERFGOEDGEÏNTERESSEERDEN 

 

Uit de bevolkingsonderzoeken die FARO (steunpunt 

voor cultureel erfgoed) 10 afgelopen jaren mee 

uitvoerde blijkt dat er heel wat reële bedreigingen voor 

ons lokaal erfgoed bestaan: onder de bevolking leeft 

een brede interesse maar geen effectieve participatie 

aan lokaal erfgoed en we moeten een steeds sneller 

vergrijzende populatie vaststellen. 

 

We gaan vervolgens dieper in op deze onderzoeken en 

hun syntheses: 

B 3.1.1. PRISMA-project11 

In 2010-2011 organiseerde Vlaams steunpunt FARO 

het zogeheten ‘PRISMA-onderzoek’; ‘Vlamingen en het 

verleden’, een breed omvattend en inclusief 

bevolkingsonderzoek waarbij bij 5000 Vlamingen 

 
10 Vander Stichele, A. (z.d.). Bevolkingsonderzoek | FARO. Vlaams steunpunt 

voor cultureel erfgoed vzw. FARO; Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

vzw. Geraadpleegd op 15 september 2021, van 

https://faro.be/kennis/erfgoedinteresse-en-deelname/bevolkingsonderzoek 

 
11 Vander Stichele, A. (2010). Basisstatistieken PRISMA bevolkingsonderzoek 

“Vlamingen en het verleden” (2010). FARO; Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw. https://faro.be/sites/default/files/2020-

08/Basisstatistieken%20PRISMA-

onderzoek%20%27Vlamingen%20en%20het%20verleden%27%20-

%202010.pdf 
 

 

https://faro.be/kennis/erfgoedinteresse-en-deelname/bevolkingsonderzoek
https://faro.be/sites/default/files/2020-08/Basisstatistieken%20PRISMA-onderzoek%20%27Vlamingen%20en%20het%20verleden%27%20-%202010.pdf
https://faro.be/sites/default/files/2020-08/Basisstatistieken%20PRISMA-onderzoek%20%27Vlamingen%20en%20het%20verleden%27%20-%202010.pdf
https://faro.be/sites/default/files/2020-08/Basisstatistieken%20PRISMA-onderzoek%20%27Vlamingen%20en%20het%20verleden%27%20-%202010.pdf
https://faro.be/sites/default/files/2020-08/Basisstatistieken%20PRISMA-onderzoek%20%27Vlamingen%20en%20het%20verleden%27%20-%202010.pdf
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tussen 18 en 85 jaar oud gepeild werd naar de interesse 

in, manier en mate van deelname aan roerend, 

onroerend en immaterieel erfgoed.  

 

De mate van interesse in diverse erfgoedthema’s 

varieert van thema tot thema. De respondenten uit het 

onderzoek zijn het meest geïnteresseerd in 

‘volksculturele’ thema’s die verband houden met het 

leven van alle dag en de wijze waarop mensen vroeger 

dingen deden, maakten of produceerden. De 

respondenten zijn ook sterk geïnteresseerd in de 

geschiedenis van het lokale en nabije. Enkele 

voorbeelden: 

 

• ‘Lokale geschiedenis’: sterke tot zeer 

sterke interesse: 50,8% 

• ‘Geschiedenis van het dagelijkse leven’: 

sterke tot zeer sterke interesse: 38%; 

• ‘Culinair erfgoed’: sterke tot zeer sterke 

interesse: 38,7%; 

• ‘Oude gebruiken, tradities of 

gewoontes’: sterke tot zeer sterke 

interesse: 32,9%; ‘oude ambachten en 

handwerktechnieken’: sterke tot zeer 

sterke interesse: 25,6%. 

 

Daarnaast stelt men opvallende geslachts-, leeftijds- en 

opleidingsverschillen vast op vlak van interesse in 

specifieke erfgoedthema’s. Hetzelfde geldt voor de 

algemene graad van erfgoedinteresse. Mannen en 

hoogopgeleiden blijken vaker sterk tot zeer sterk in 

erfgoed geïnteresseerd te zijn, terwijl de jongere 
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leeftijdsgroepen (-34) minder vaak in erfgoed 

geïnteresseerd zijn. 

 

Er is ook verband tussen de mate van erfgoedinteresse 

en de participatiegraad, -frequentie en -breedte. Dit 

geldt voor alle vormen van erfgoedparticipatie. 

Tegelijkertijd merken we een grote discrepantie op 

tussen interesse enerzijds en participatie anderzijds. 

Heel wat respondenten die aangeven sterk tot zeer 

sterk geïnteresseerd te zijn in erfgoed of in specifieke 

erfgoedthema’s, doen hier niets specifiek rond en/of 

zijn geen lid van een erfgoedvereniging. 

 

 

Uit het PRISMA-onderzoek kwam volgend besluit naar 

voor: 

 

“Op basis van deze eerste presentatie van de resultaten 

uit het bevolkingsonderzoek kunnen we besluiten dat 

er een zeer groot draagvlak voor erfgoed bestaat in 

Vlaanderen. We stelden immers duidelijk vast dat het 

niet enkel de sterk of zeer sterk in erfgoed 

geïnteresseerde respondenten zijn die ons erfgoed een 

warm hart toedragen. Ook de minder sterk of niet-

geïnteresseerden erkennen immers het belang van ons 

erfgoed in de brede zin en zijn bekommerd over het wel 

en wee ervan. Dit zou de bevoegde overheden en 

diverse betrokkenen binnen het erfgoedveld er nog 

meer toe moeten aanzetten om een actief en innovatief 

erfgoed-beleid te voeren. Een beleid dat trouwens niet 

enkel gericht is op het erfgoed zelf, maar ook op het 

publiek of de participant. Een van de meest opvallende 
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vaststellingen uit ons onderzoek tot nu toe is immers 

de grote discrepantie die er bestaat tussen 

interesse enerzijds en participatie in al zijn 

vormen anderzijds. Er zijn namelijk veel meer 

mensen die aangeven matig, sterk tot zeer sterk 

geïnteresseerd te zijn dan dat er participanten zijn. 

Voor het ganse erfgoedveld liggen hier nog heel 

wat kansen, want de interesse is duidelijk 

aanwezig. Het komt er dus op aan om in de 

toekomst zoveel mogelijk de latente interesse om 

te buigen in een actieve interesse en participatie”. 

 

 

Het draagvlak voor erfgoed is dus gelukkig wel erg 

groot. Uit de specifieke vragen omtrent het belang van 

cultureel-erfgoedinstellingen, het belang van 

immaterieel en cultureel erfgoed, de rol van de 

overheid met betrekking tot de vrijwaring en 

ondersteuning van het erfgoed blijkt dat niet alleen 

sterk tot zeer sterk geïnteresseerden ons erfgoed een 

warm hart toedragen en het belang hiervan 

onderstrepen, maar ook zij die nauwelijks of niet in 

erfgoed geïnteresseerd zijn. 

 

 

Ook werd in het kader van het PRISMA-project het 

Cijferboek voor cultureel erfgoed12 ontwikkeld. Het 

cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van de 

 
12 De Pauw, W. Machiels, R. (2009). Cijferboek lokaal cultuurbeleid 2008 – 

2010. Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, i.s.m. 

Wim De Pauw en Rudy Machiels van de vakgroep Agogische Wetenschappen 
van de Vrije Universiteit Brussel. https://publicaties.vlaanderen.be/view-

file/5750 

 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/5750
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/5750
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afdeling Cultureel Erfgoed en FARO; Vlaams steunpunt 

voor cultureel erfgoed. Het cijferboek monitort de 

evolutie van de cultureel-erfgoedsector.  Sinds 2010 

worden cijfergegevens verzameld over de werking van 

de erkende en gesubsidieerde cultureel-

erfgoedorganisaties en van de cultureel-erfgoedcellen 

in Vlaanderen. Het doel is de ontwikkeling van de 

cultureel-erfgoedsector te ondersteunen en te 

bevorderen door een duurzaam cultureel-erfgoedbeleid 

te realiseren op basis van betrouwbaar cijfermateriaal 

over de evolutie van de cultureel-erfgoedsector. Helaas 

wordt het cijferboek niet langer online gepubliceerd.  

 

 

B 3.1.2. SCV-survey13 

Dit onderzoek werd jaarlijks door de Vlaamse overheid 

uitgevoerd. Men peilde hierin naar de sociaal-culturele 

verschuivingen in Vlaanderen tussen en 1996 tot en 

2018.  De cultuurparticipatie door Vlamingen van 18 

jaar en ouder werd standaard bevraagd. Ook cultureel 

erfgoed kwam hierbij in beeld maar echter veel minder 

gedetailleerd dan in het FARO-onderzoek ‘Vlamingen en 

het verleden’. De webtool stelt ons in staat om volgend 

vastst te stellen: in de periode tussen 2011 en 2018 

kunnen we volgende Vlaamse trends vaststellen: 

 
13 Statistiek Vlaanderen. (z.d.). SCV-survey. Vlaamse Regering. Geraadpleegd 

op 9 november 2021, van 

https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR

%2FSVR-SCV-02.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

  

https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSVR-SCV-02.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSVR-SCV-02.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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• Er is een stijging in het aantal (begeleide) 

historische wandelingen die de respondenten 

maakten: 19% -> 23% 

en dit het meest in de grootsteden (25%) en 

verhoudingsgewijs telkens in afnemende 

mate in centrumsteden, de stedelijke rand, 

kleinere steden, overgangsgebieden en het 

platteland (11%). 

• Er is een stijging in het aantal bijgewoonde 

herdenkingsfeesten of historische optochten: 9% -

> 14% 

en dit het meest in de kleinere steden 

(12%), in de overige gebieden situeert het 

participatiepercentage zich tussen 9% en 

11%. 

• Er is een stijging in het aantal bezoeken aan een 

museum, tentoonstelling of galerij in België: 36% -

> 44%  

en dit het meest in de grootsteden (53%) en 

verhoudingsgewijs telkens in afnemende 

mate in centrumsteden, de stedelijke rand, 

kleinere steden, overgangsgebieden en het 

platteland (33%). 
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B 3.1.3. Vrije tijd participatiesurvey 

(PaS)  

Het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie biedt 

eveneens een webtool aan waarmee kan gepeild 

worden naar de algemene participatietrends op vlak 

van vrije tijdbesteding door de Vlaming van 15 jaar en 

ouder. De bevragingen worden om de vijf jaar 

uitgevoerd. Vreemd genoeg stellen we ene contradictie 

vast; er is een algemeen lichtjes dalende trend 

waarneembaar voor wat de algemene 

cultuurparticipatie aangaat, maar anderzijds moeten 

we ook vaststellen dat de drie voornaamste obstakels 

om aan cultuurparticipatie te doen zijn toegenomen. 

De voorzichtig positieve trend (tussen 2004 t.e.m. 

2014): 

Participatievorm 
Participeert 
nooit 

Trend 

Publieke participatie 
kunstmusea / 
tentoonstellingen 

80,9 % -> 79,9% 
Lichte 
daling 

15-25 jaar 80,1% -> 78,6%  

26-64 jaar 79,4% -> 78,9%  

65+ 86,5% -> 83,6%  

Publieke participatie niet-
kunstmusea / 

tentoonstellingen 

83,2% -> 78,7% 
Lichte 
daling 

15-25 jaar 82,9% -> 74,2%  

26-64 jaar 81% -> 77,8%  

65+ 90,5% -> 84,3%  

Erfgoedactiviteiten 
(wandelingen, gebouwen, 
voordrachten, optochten) 

61,3% -> 59,5% 
Lichte 

daling 

15-25 jaar 64,6% -> 54,5%  

26-64 jaar 58,1% -> 57,1%  

65+ 69,1% -> 69,6%  
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Echter zeer interessant om weten is welke de 

voornaamste drempels zijn om aan cultuur en erfgoed 

te participeren. We mogen als reeds overtuigde 

erfgoedliefhebbers niet blind zijn voor het merendeel 

van de bevolking dat absoluut geen interesse heeft in 

erfgoed. 

Drempels om niet naar 

een museum of 
tentoonstelling te gaan 

Participeert 
nooit 

Trend 

Het aanbod interesseert 

me niet              

+/- 42% 
Stijging! 

15-25 jaar 58,2% -> 62,1%  

26-64 jaar 40,3% -> 45,1%  

65+ 35,2% -> 46,9%  

Ik heb geen tijd (ik wil er 
geen tijd voor vrijmaken) 

+/- 33% 
Stijging! 

15-25 jaar 28,9% -> 31,3%  

26-64 jaar 35,3% -> 39,8%  

65+ 7,4% -> 9,1%  

Het interesseert me niet +/- 37% Stijging! 

15-25 jaar 58,2% -> 62,1%  

26-64 jaar 40,3 % -> 45,1%  

65+ 35,2% -> 46,9%  
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B 3.1.4. Publieksonderzoek in 12 

Vlaamse Musea14 

Ook willen we graag het Publieksonderzoek in 12 

Vlaamse Musea onder de aandacht brengen. Het heeft 

geen rechtstreekse link met het Merodegebied maar 

het biedt ons wel een interesse bril; namelijk die van 

het museumpubliek! In het ‘Dasboard 

Publieksbevraging van 12 Vlaamse Musea’ en het 

begeleidend inhoudelijk rapport vinden we interessante 

trends waarover we zullen reflecteren als we aanvatten 

met de analyse van Merode-collectieprofielen. 

 

B 3.1.5. Draagvlakonderzoek onroerend 

erfgoed 

Interessant is ook het 'Draagvlakonderzoek onroerend 

erfgoed'15, in 2018/2019 uitgevoerd door het 

Agentschap Onroerend Erfgoed. Vanzelfsprekend ligt 

de focus op onroerend erfgoed maar de tendensen zijn 

ook interessant vanuit cultureel erfgoedperspectief. De 

 
14 De Baere, M., Mullens, F., Siongers, J., Vandenplas, R., Glorieux, I., 

Lievens, J. ,Picone, I. & Spruyt, B. (2019). Publiek gekaderd. Resultaten van 

ene publieksonderzoek in 12 Vlaamse musea. Onderzoek uitgevoerd door het 

Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie in opdracht van het 

Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

https://cultuurenmedia.be/images/Publicaties_2019/Publiek_gekaderd_2.pdf 

 
15 Vanhaevre, I. (2019). Onroerend erfgoed vanzelfsprekend? Hoe groot is het 

draagvlak voor onroerend erfgoed in Vlaanderen? (Onderzoeksrapporten 

agentschap Onroerend Erfgoed nr. 132.). Vanblaere, S. 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/132/OAOE132-001.pdf 
 

https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/hoe-groot-het-draagvlak-voor-onroerend-erfgoed-vlaanderen
https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/hoe-groot-het-draagvlak-voor-onroerend-erfgoed-vlaanderen
https://cultuurenmedia.be/images/Publicaties_2019/Publiek_gekaderd_2.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/132/OAOE132-001.pdf
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bevindingen zijn grotendeels in lijn met deze uit het 

bevolkingsonderzoek dat FARO uitvoerde. 

Ook voor onroerend erfgoed geldt dat er grote interesse 

in is door de Vlaamse bevolking, maar de 

participatiegraad ligt een stuk lager: 

“De betrokkenheid bij onroerend erfgoed ligt dus hoog 

in Vlaanderen. Grote evenementen zoals 

Openmonumentendag en Erfgoeddag zijn bekend 

(91%, 80%), al wordt er minder aan deelgenomen 

(26%, 14%). Een klein deel van de bevolking 

engageert zich nog meer en volgt lezingen, cursussen 

… of doet zelf historisch of archeologisch onderzoek. 

4% zet zich in als vrijwilliger voor het behoud van 

onroerend erfgoed.” 

Conclusie: “We kunnen besluiten dat de Vlaming een 

erfgoedliefhebber is die de rijkdom van ons onroerend 

erfgoed weet te waarderen. Het behoud ervan is een 

belangrijke taak voor de overheid, maar die mag niet 

alleen beslissen. Mensen willen betrokken worden bij 

het erfgoedbeleid.” 

Kansen en uitdagingen voor het onroerend erfgoed: 

“De grote interesse bij de Vlaming voor onroerend 

erfgoed betekent uitdagingen maar vooral veel kansen 

voor overheid en sector. De burger wenst niet enkel 

meer te weten over zijn onroerend erfgoed, maar 

verwacht dat het beter toegankelijk is voor iedereen. 

Het moet het digitale tijdperk binnentreden. De 

grootste troeven van het onroerend erfgoed zijn haar 
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esthetische aantrekkelijkheid en educatieve waarde. 

Toch moeten prioriteiten worden gesteld: selectiviteit, 

kostenefficiëntie, maatschappelijke waarde(n), 

aandacht voor erfgoed van de ‘gewone’ man en 

openstaan voor inspraak, zijn hier kernwoorden.” 

We durven deze conclusie doortrekken voor het 

roerende erfgoed omdat we – in de korte tijd dat we als 

intergemeentelijk samenwerkingsverband bestaan – de 

betrokkenheid sterk aanvoelen in de praktijk. Erfgoed 

brengt heel wat teweeg! 

Interessant om te raadplegen is de samenvattende 

infographic. 

 

 

B 3.1.6. Analyses voor elke Merode-

gemeente volgens de Gemeente-

Stadsmonitor 

 

Opnieuw zoomen we een stukje dieper in: betrouwbare 

referentiecijfers van de gemeenten die deel uitmaken 

van onze werkingsregio vinden we op de website van 

de gemeente/stadsmonitor16.  

 

 
16 Agentschap Binnenlands Bestuur. (2016, oktober 24). Start | Gemeente-

Stadsmonitor. Vlaamse Regering. Geraadpleegd op 14 september 2021, van 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/ 

 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
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Helaas is het niet mogelijk om specifieke 

cijferrapporten te distilleren voor participatie aan lokaal 

erfgoed, maar wel konden we volgende extracties 

maken inzake cultuur- en erfgoedparticipatie: 
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0% 20% 40% 60% 80%

 Aarschot 2017

 Aarschot 2020

 Diest 2017

 Diest 2020
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 Herselt 2020
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 Sch-Zichem 2020

 Tessenderlo 2017

 Tessenderlo 2020

 Westerlo 2017

 Westerlo 2020

Bezoek museum, tentoonstelling in eigen of 

andere gemeente

Niet aanwezig in gemeente (%)

Meer dan 12 keer (%)

12 keer of minder (%)

Nooit (%)
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B 2.1. OVERZICHT VAN CULTUREEL ERFGOEDACTOREN PER 
ORGANISATIETYPE 

 

Om inzicht te krijgen in het veld werd uitgegaan van volgende indeling van lokale relaties. (De 

rood ingekleurde relatietypes zijn directe – al dan niet collectie houdende - relaties). 

 
 
Abdij - collectie houdend 

Basiliek - collectie houdend 

Bovenlokale digitale collectie 

Congregatie - collectie houdend 

Economische activiteit: (verkoop van) streekproduct 

Economische activiteit: culturele ondernemer 

Economische activiteit: industrie 

Economische activiteit: overnachten en verblijven (historisch kader) 

Erfgoedvereniging/ Heemkring - collectie houdend 

Erfgoedvereniging/ Heemkring/ Archeologische vereniging - collectiehoudend 
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Erfgoedvereniging/ Heemkring/ Gemeentelijk archief + Documentatiecentrum/ Museum - 
collectie houdend 

Erfgoedvereniging/ Heemkring/ Museum - collectie houdend 

Erfgoedvereniging gericht op één specifiek type cultureel erfgoed - collectie houdend 

Erfgoedvereniging waarvan werking verbonden is aan een culturele instelling/ 
erfgoedgemeenschap  

Gidsenbond 

IE - Ambacht/ Vaardigheid 

IE - Mondelinge overlevering 

IE - Praktijk m.b.t. natuur 

IE - Sociaal gebruik: Bedelzang 

IE - Sociaal gebruik: Carnaval 

IE - Sociaal gebruik: Economische migratie 

IE - Sociaal gebruik: Gilde 

IE - Sociaal gebruik: Kermis/ markt/ braderie/ festiviteit 

IE - Sociaal gebruik: Koers 

IE - Sociaal gebruik: Muziek: Fanfare 

IE - Sociaal gebruik: Overig 
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IE - Sociaal gebruik: Praktijk m.b.t. geloof 

IE - Sociaal gebruik: Reuzen 

IE - Sociaal gebruik: Viering m.b.t. natuur 

IE - Sociaal gebruik: Volkscafé 

IE - Sociaal gebruik: Volkssport 

IE - Sociaal gebruik: Zang/ dans/ muziek 

Kasteel (nog bewoond) - collectie houdend 

Kasteel (thans gemeentehuis) - collectie houdend 

Kerkraad - collectie houdend 

Museum - collectie houdend 

Onderwijsinstelling (gra(a)d(en) onbekend) 

Onderwijsinstelling (kleuter + lager) 

Onderwijsinstelling (kleuter) 

Onderwijsinstelling (kunstacademie/ muziekacademie) 

Onderwijsinstelling (lager) 

Onderwijsinstelling (middelbaar) 

Onderwijsinstelling (scholengemeenschap) 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       145 
 

Onderwijsinstelling (volwassenenonderwijs) 

Parochie - collectie houdend 

Particulier/ erfgoedgeïnteresseerde - collectie houdend 

Particulier/ lokale sleutelfiguur - collectie houdend 

Pastorale eenheid - collectie houdend 

Socio-culturele vereniging: Cultuur 

Socio-culturele vereniging: Davidsfonds 

Socio-culturele vereniging: Fotoclub/ Filmclub 

Socio-culturele vereniging: Gezinnen 

Socio-culturele vereniging: Jeugd 

Socio-culturele vereniging: Kunstkring/ Kunstenaarsvereniging 

Socio-culturele vereniging: Muziek 

Socio-culturele vereniging: Sport 

Socio-culturele vereniging: Toneel 

Socio-culturele vereniging: Zang 

Socio-culturele vereniging: Zang/ dans/ muziek 

Socio-culturele vereniging: Ziekenzorg 
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Stad/ gemeente: Adviesraad 

Stad/ gemeente: Dienst 

Stad/ gemeente: Gemeentelijk archief - collectie houdend 

Stad/ gemeente: Openbare bibliotheek - collectie houdend 

Stad/ gemeente: Stedelijk archief - collectie houdend 

Stad/ gemeente: Stedelijk archief + Documentatiecentrum - collectie houdend 

Stad/ gemeente: Stedelijk Museum - collectie houdend 
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 Organisatietype Naam organisatie Locatie 

1 Abdij Abdij Averbode 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

2 Abdij Abdij Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

3 Abdij Abdij Tongerlo - Da Vinci-museum 2260 Westerlo (Tongerlo) 

4 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Basiliek Scherpenheuvel 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

5 Bovenlokale digitale collectie Virtuele collectie 'ABC van de Demervallei' 3200 Aarschot 

6 Bovenlokale digitale collectie 
Collectie van Grenzeloos, 25 jaar Limburgs-

Roemeense samenwerking 
3980 Tessenderlo 

7 Bovenlokale digitale collectie 
Virtuele collectie 'Langs pelgrimswegen naar 

Scherpenheuvel' 
Convenantgebiedoverschrijdend 

8 Congregatie Congregatie van de Gasthuiszusters 3290 Diest (Diest) 

9 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 

AGB Het Gasthuis Stadsbrouwerij (o.a.  

Aarschotse Bruine) 
3200 Aarschot 

10 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Brouwerij Braus 3200 Aarschot 

11 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Brouwerij Den Druppel (Aarschot) 3200 Aarschot 

12 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
De Bijenboer (Aarschot) 3200 Aarschot 
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13 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
De Vliertuin (Streekproducten) 3200 Aarschot 

14 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Het Nijswolkje 3200 Aarschot 

15 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Het Slakkenhof 3200 Aarschot 

16 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Imker Torfs Herman 3200 Aarschot 

17 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
T Bruine café 3200 Aarschot 

18 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Wijnbouwbedrijf Ten Bunder 3200 Aarschot 

19 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier Wolfcafé 3201 Aarschot (Langdorp) 

20 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Vinobelga-wijndomein Hagelander 3202 Aarschot (Rillaar) 

21 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Confrerie van den Cruydtcoeck 3290 Diest 

22 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Djinn Creations (Nonneke) 3290 Diest 

23 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Xaverius (eetcultuur) 3290 Diest 

24 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Claessens Koffie 3290 Diest (Schaffen) 

25 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier Tripel V 3294 Diest (Molenstede) 
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26 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bierfirma Stanneman 2230 Herselt 

27 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Brouwerij Sint-Jozef 2230 Herselt 

28 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Imkerbond Sint-Ambrosius 2230 Herselt 

29 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier Bergomse tripel 2230 Herselt (Bergom) 

30 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Den Hulst (o.a. Merode Tripel) 2230 Herselt (Blauberg) 

31 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Hoeve De Ploeg 2230 Herselt (Blauberg) 

32 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Wijndomein Ten Kapittelberg 2230 Herselt (Blauberg) 

33 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Imkerbond Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

34 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Streekwinkel De Vliertuin 2230 Herselt (Ramsel) 

35 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Zuger 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

36 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Het Moment 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

37 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Ijsroosje (ijs) 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

38 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Wijndomein Coberger Averbode 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 
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39 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Biekes 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

40 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Paters en Prinsen 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

41 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier 'Dief!' 3980 Tessenderlo 

42 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier Neuzebier 3980 Tessenderlo 

43 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Brouwerij Engilsen (o.a. Dief!) 3980 Tessenderlo 

44 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Looise Spiekoek 3980 Tessenderlo 

45 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Imkervereniging De Verenigde Taxanders 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

46 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier Flierefluiter (volgens oud recept) 2260 Westerlo 

47 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Brood (Beddermolen) 2260 Westerlo 

48 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Imkers 2260 Westerlo 

49 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Streekproductenshop Toerisme Westerlo 2260 Westerlo 

50 
Economische activiteit: 

(verkoop van) streekproduct 
Bier Abdij Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

51 
Economische activiteit: culturele 

ondernemer 
De Kwartiermakerij 3290 Diest 
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52 
Economische activiteit: culturele 

ondernemer 
Gitannekesfoor 2230 Herselt 

53 
Economische activiteit: culturele 

ondernemer 
Historalia 2260 Westerlo 

54 
Economische activiteit: culturele 

ondernemer 
Internationaal Folklorefestival 2260 Westerlo 

55 
Economische activiteit: 

industrie 
Koffiebranderij Stroobants 3290 Diest 

56 
Economische activiteit: 

industrie 
ShoePost 3290 Diest 

57 
Economische activiteit: 

industrie 
Marmo 3294 Diest (Molenstede) 

58 
Economische activiteit: 

industrie 
Steenbakkerij Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

59 
Economische activiteit: 

industrie 
Tessenderlo Chemie 3980 Tessenderlo 

60 
Economische activiteit: 

industrie 
Agfa Gevaert 2260 Westerlo (Heultje) 

61 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: herenwoning) 

B&B La maison de Fille 3290 Diest 

62 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: herenwoning) 

AubergInn 3980 Tessenderlo 

63 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: kasteel) 

Kasteel van Nieuwland 3200 Aarschot 
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64 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: voormalig 

boswachtershuis) 

Het Boswachtershuis 2260 Westerlo 

65 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: voormalige 
hoeve) 

B&B Het huis van Peter Mot 3202 Aarschot (Rillaar) 

66 

Economische activiteit: 
overnachten en verblijven 

(historisch kader: voormalige 

hoeve) 

B&B De Nieuwe Bel 2230 Herselt (Blauberg) 

67 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: watermolen) 

Hotel 's Hertogenmolens 3200 Aarschot 

68 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(I'ambacht': workshop brood 

bakken) 

B&B Dagbreek 2260 Westerlo 

69 Erfgoedvereniging/ Heemkring 
HAKVH - Hertogelijke Aarschotse Kring voor 

Heemkunde + Documentatiecentrum vzw 
3200 Aarschot (Aarschot) 

70 Erfgoedvereniging/ Heemkring 
WAGDI - Werkgroep Aarschotse 

Geschiedenis Documentatie en Informatie 
3200 Aarschot (Aarschot) 

71 Erfgoedvereniging/ Heemkring Mondis 3290 Diest 

72 Erfgoedvereniging/ Heemkring Heemkundige Kring Deurne 3290 Diest (Deurne) 

73 Erfgoedvereniging/ Heemkring 
Vrienden van het Stedelijk Museum en 

Archief vzw 
3290 Diest (Diest) 
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74 Erfgoedvereniging/ Heemkring 
Geschied- en Heemkundige Kring Arnoldus 

IV vzw 
3290 Diest (Diest) 

75 Erfgoedvereniging/ Heemkring Limes Tamera 3290 Diest (Webbekom) 

76 Erfgoedvereniging/ Heemkring Heemkring Molenstede 3294 Diest (Molenstede) 

77 Erfgoedvereniging/ Heemkring Erfgoed Herselt 2230 Herselt (Herselt) 

78 Erfgoedvereniging/ Heemkring Erfgoed Scherpenheuvel vzw 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

79 Erfgoedvereniging/ Heemkring Heemkring Averbode vzw 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

80 Erfgoedvereniging/ Heemkring Heemkring ‘t' Land van Sichem 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

81 Erfgoedvereniging/ Heemkring De Maagdentoren vzw 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

82 
Erfgoedvereniging/ Heemkring/ 

Archeologische vereniging 

Testa vzw, archeologische vereniging 

(beheren Museum De Kelder) 
3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

83 

Erfgoedvereniging/ Heemkring/ 

Gemeentelijk archief + 

Documentatiecentrum/ Museum 

Loois Archief- en Documentatiecentrum 
(LAD) 

3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

84 
Erfgoedvereniging/ Heemkring/ 

Museum 

Heemkring Ansfried Westerlo vzw = 

Heemmuseum van de Zuiderkempen 

(Pastorie Oevel) 

2260 Westerlo (Oevel) 

85 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Huizengeschiedenis Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 
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86 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

De Kroon op het Werk 3201 Aarschot (Langdorp) 

87 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Orde van de Hagelanders vzw 3200 Aarschot 

88 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Sint-Rochuscomité (feitelijke vereniging 

Aarschot) Toerisme Aarschot 
3200 Aarschot (Aarschot) 

89 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 
erfgoed 

Familiekunde Vlaanderen Regio Diest = Ch. 

Fr. Stallaert 
3290 Diest (Diest) 

90 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Catharinakring Diest vzw (Begijnhof) 3290 Diest (Diest) 

91 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

DVF - Diestse Vereniging voor Familie- & 

Heemkunde vzw 
3290 Diest (Diest) 

92 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Keep The Spirit Alive (KTSA - Para's) 3290 Diest (Diest) 

93 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Werkgroep Museum Gasthuisapotheek 3290 Diest (Diest) 

94 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Diestse Studiekring voor Numismatiek vzw 3290 Diest (Schaffen) 

95 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 
erfgoed 

Postzegelkring K.V.B.P.-afdeling Diest 3290 Diest (Schaffen) 
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96 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Schaffen Classic vzw (oldtimers) 3290 Diest (Schaffen) 

97 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

82 ND-101st US Airborne Division vzw 2230 Herselt (Herselt) 

98 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Nationale Strijdersbond Afdeling Blauberg 

(NSB Blauberg) 
2230 Herselt (Herselt) 

99 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 
erfgoed 

Potjèrcomité 2230 Herselt (Ramsel) 

100 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Frans M. Olbrechtgenootschap 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

101 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

NSB (oud-strijders) Afdeling Tongerlo - 

Oosterwijk 
2260 Westerlo (Tongerlo) 

102 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Sint-Annamaatschappij 2260 Westerlo (Tongerlo) 

103 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

Vrienden van het Kasteel van Westerlo vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

104 

Erfgoedvereniging gericht op 

één specifiek type cultureel 

erfgoed 

NSB (oud-strijders) Afdeling Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

105 

Erfgoedvereniging waarvan 

werking verbonden is aan een 
culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Vrienden Stedelijk Museum en Archief vzw 3290 Diest (Diest) 
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106 

Erfgoedvereniging waarvan 

werking verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Koninklijke Vrienden Sint-Sulpitiuskerk Diest 

vzw 
3290 Diest (Diest) 

107 

Erfgoedvereniging waarvan 

werking verbonden is aan een 

culturele instelling/ 
erfgoedgemeenschap 

Vrienden van Bergom 2230 Herselt (Bergom) 

108 

Erfgoedvereniging waarvan 
werking verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Molenvrienden vzw voor beheer Oude Molen 

op de Berg 
3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

109 

Erfgoedvereniging waarvan 

werking verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Vrienden van Bergom 2260 Westerlo (Westerlo) 

110 Gidsenbond Aarschotse Gidsenbond 3200 Aarschot (Aarschot) 

111 Gidsenbond Diestse Gidsenbond 3290 Diest 

112 Gidsenbond VVV Diest 3290 Diest 

113 Gidsenbond VVV Gidsenbond Scherpenheuvel-Zichem 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

114 Gidsenbond Bosmuseum Gidsen 3980 Tessenderlo (Schoot) 

115 IE - Ambacht/ Vaardigheid Kantclub De Vlasblomme vzw 3200 Aarschot 
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116 IE - Ambacht/ Vaardigheid Centrum voor Kunst en Restauratie 3290 Diest 

117 IE - Ambacht/ Vaardigheid 
Glaskunstenaar Warner Berckmans (doet 

ook restauraties) 
3290 Diest 

118 IE - Ambacht/ Vaardigheid Kant- en Textielcentrum Begijnhof Diest 3290 Diest 

119 IE - Ambacht/ Vaardigheid Boekbinderij en boekrestauratie J.J. Camps 3290 Diest (Diest) 

120 IE - Ambacht/ Vaardigheid Cavallux 2230 Herselt (Blauberg) 

121 IE - Ambacht/ Vaardigheid Orgelbouw Pels-D'hondt 2230 Herselt (Herselt) 

122 IE - Ambacht/ Vaardigheid Smederij Thys 2260 Westerlo 

123 IE - Ambacht/ Vaardigheid Smid Heemmuseum 2260 Westerlo (Oevel) 

124 IE - Ambacht/ Vaardigheid Levende Molens vzw 2260 Westerlo (Tongerlo) 

125 IE - Ambacht/ Vaardigheid La Corda 2260 Westerlo (Tongerlo) 

126 IE - Mondelinge overlevering 

HAKVH - Hertogelijke Aarschotse Kring voor 

Heemkunde + Documentatiecentrum vzw - 

Werkgroep Dialecten 

3200 Aarschot (Aarschot) 

127 IE - Mondelinge overlevering Verhalen verbindend platteland 3200 Wolfsdonk, Langdorp, Gijmel 

128 IE - Mondelinge overlevering De Looise Singers 3980 Tessenderlo 
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129 IE - Praktijk m.b.t. natuur ATB Natuurvrienden Aarschot 3200 Aarschot 

130 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw 3200 Aarschot 

131 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw 3290 Diest 

132 IE - Praktijk m.b.t. natuur Webbekoms Broek 3290 Diest 

133 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw (praktijk 'plaggen' o.a..) 2230 Herselt 

134 IE - Praktijk m.b.t. natuur 
Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET) 

(Bosmuseum) 
3980 Tessenderlo (Schoot) 

135 IE - Praktijk m.b.t. natuur 
Graanteelt rond de Beddermolen voor brood 

te bakken 
2260 Westerlo 

136 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw 2260 Westerlo 

137 IE - Sociaal gebruik: Bedelzang Oudejaars zingen (voormiddag) 2230 Herselt 

138 IE - Sociaal gebruik: Bedelzang Oudjaars zingen 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

139 IE - Sociaal gebruik: Bedelzang Nieuwjaars zingen 3980 Tessenderlo 

140 IE - Sociaal gebruik: Bedelzang Oudejaars zingen/ Nieuwjaars zingen 2260 Westerlo 

141 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV Gilde Der Kasseistampers 3200 Aarschot 
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142 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Travellers 3200 Aarschot 

143 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV Zonder Drank Gene Klank vzw 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

144 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Rode Broeken 3202 Aarschot (Rillaar) 

145 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Witte Broeken 3202 Aarschot (Rillaar) 

146 IE - Sociaal gebruik: Carnaval Stadscarnaval Gilde van Tielebuis Diest vzw 3290 Diest 

147 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Springers Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

148 IE - Sociaal gebruik: Carnaval Carnavalsweekend 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

149 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Bezembinders van Schoonderbuken 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Schoonderbuken) 

150 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Tutters 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

151 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV The Bierneuzen 3980 Tessenderlo 

152 IE - Sociaal gebruik: Carnaval CV De Kale Heren 2260 Westerlo 

153 
IE - Sociaal gebruik: 

Economische migratie 
Walenmannen 2230 Herselt 

154 IE - Sociaal gebruik: Gilde Hertogelijke Sint-Sebastiaansgilde Aarschot 3200 Aarschot 
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155 IE - Sociaal gebruik: Gilde Scheepstrekkersgilde Aarschot 3200 Aarschot 

156 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Gelrode 3200 Aarschot (Gelrode) 

157 IE - Sociaal gebruik: Gilde Bier- en wijngilde ’t Alternatief 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

158 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Wolfsdonk 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

159 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Langdorp 3201 Aarschot (Langdorp) 

160 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

161 IE - Sociaal gebruik: Gilde Rederijkerskamer Die Reyn Lelieblomme 3290 Diest 

162 IE - Sociaal gebruik: Gilde Koninklijke Sint-Jorisgilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Diest) 

163 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Barbaragilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Diest) 

164 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Sebastiaansgilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Diest) 

165 IE - Sociaal gebruik: Gilde 
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde 

(schuttersgilde) 
3290 Diest (Schaffen) 

166 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke gilde 3293 Diest (Kaggevinne) 

167 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Herselt 2230 Herselt 
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168 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Jorisgilde (schuttersgilde) 2230 Herselt 

169 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Sebastiaan de Jonge (schuttersgilde) 2230 Herselt 

170 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

171 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Corneliusfeesten (zondag na 16 sept) 2230 Herselt (Blauberg) 

172 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

173 IE - Sociaal gebruik: Gilde Wijngilde Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

174 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

175 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

176 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

177 IE - Sociaal gebruik: Gilde Fanfare De T-Blazers 2260 Westerlo 

178 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Niklaasgilde 2260 Westerlo (Heultje) 

179 IE - Sociaal gebruik: Gilde 
Sint Norbertusgilde Tongerlo vzw 

(kolveniersgilde) 
2260 Westerlo (Tongerlo) 

180 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Antoniusgilde Voortkapel vzw 2260 Westerlo (Voortkapel) 
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181 IE - Sociaal gebruik: Gilde Parochieteam Voortkapel 2260 Westerlo (Voortkapel) 

182 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Ambrosiusgilde Westerlo (bijengilde) 2260 Westerlo (Westerlo) 

183 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Sebastiaansgilde Westerlo vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

184 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 
markt/ braderie 

Kermiscomité Aarschot (verzameling van 

foorfamilies die de Aarschotse kermissen ism 

de stad Aarschot organiseren) 

3200 Aarschot 

185 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Spiegeltentfeesten 175 jaar 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

186 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 

Begijnhof bij Kaarslicht: elke 1ste zondag 

van september 
3290 Diest (Diest) 

187 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 
markt/ braderie 

Blauberg Kermis (eerste weekend juli) 2230 Herselt 

188 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 

Braderie Centrum met The Classic op 

maandag 
3980 Tessenderlo 

189 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Kermis Centrum 3980 Tessenderlo 

190 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 
markt/ braderie 

Kermis Berg 3980 Tessenderlo (Berg) 

191 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Kermis Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

192 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Kermis Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

193 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 
markt/ braderie 

Kermis Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 
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194 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Folklorefestival 2260 Westerlo 

195 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Molenfeesten 2260 Westerlo 

196 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Tongels dorpsfeest 2260 Westerlo 

197 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 
Kermis en avondmarkt Heultje (jaarlijks) 2260 Westerlo 

198 
IE - Sociaal gebruik: Kermis/ 

markt/ braderie 

Kermissen in de deeldorpen (uitg. Westerlo 

centrum) 
2260 Westerlo 

199 IE - Sociaal gebruik: Koers Kruiwagenkoers 2230 Herselt (Ramsel) 

200 IE - Sociaal gebruik: Koers Potjèrkruiwagenkoers 2230 Herselt (Ramsel) 

201 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 

Fanfare De Dalgalmen Gelrode (Kon 

Harmonie der oud-strijders) Cantate Carilla 

Aquila 

3200 Aarschot (Gelrode) 

202 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfare De Demervallei Langdorp 3200 Aarschot (Gelrode) 

203 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 
Fanfare 

Fanfare de Verenigde Vrienden Wolfsdonk 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

204 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfare de Mottegalm Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

205 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Koninklijke Fanfare Sint-Hubertus Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

206 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 
Fanfare 

Koninklijke Fanfare Sint-Amandusvrienden 
Molenstede 

3294 Diest (Molenstede) 
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207 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfare Herselt the die hards 2230 Herselt 

208 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfareorkest Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

209 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfare Sint-Hubertus Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

210 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 

Fanfare De Verbroedering Heultje vzw 

(concertband) 
2260 Westerlo (Heultje) 

211 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Koninklijke Fanfare De Strijders Oosterwijk 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

212 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfareorkest Brass-aux-Saxes 2260 Westerlo (Voortkapel) 

213 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 
Fanfare Hoop en Vlijt 2260 Westerlo (Westerlo) 

214 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 

Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Olen en 

Sint-Cecilia Tongerlo 
2260 Westerlo (Westerlo) 

215 
IE - Sociaal gebruik: Muziek: 

Fanfare 

Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens Zoerle-

Parwijs 
2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 

216 IE - Sociaal gebruik: Overig 
Banken (onwettig gokken; verdwenen 

traditie) 
2230 Herselt 

217 IE - Sociaal gebruik: Overig Karbuurschieten (1 mei) 2230 Herselt 

218 IE - Sociaal gebruik: Overig Teppeschieten 2230 Herselt 

219 IE - Sociaal gebruik: Overig Lekdreef 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 
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220 IE - Sociaal gebruik: Overig Teppeschieten 2260 Westerlo (Tongerlo) 

221 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Sint-Antonius varkenskoppenverkoop 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

222 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 

Sint-Antoniusprocessie (om de vijf jaar in 

september, 2012, 2017, 2022, ...) 
3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

223 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 

Sint-Antoniustraditie (viering) telkens op de 

zondag na 17 januari 
3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

224 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Sint-Pieterprocessie Langdorp (15 augustus) 3201 Aarschot (Langdorp) 

225 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 

Allerheiligenbegankenis (1 november) 

(behoort tot Kerkraad Sint-Jan Berchmans) 
3290 Diest (Diest) 

226 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Sint-Hubertusviering 3290 Diest (Schaffen) 

227 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Reiniging bij Lichtmis 2230 Herselt 

228 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Sint-Antoniusprocessie 2230 Herselt 

229 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 

Sint-Corneliusprocessie (zondag na 16 

september, Blauberg) 
2230 Herselt (Blauberg) 

230 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 

Heilig Sacramentsprocessie Ramsel (15 

augustus) Strokapel + Dorpsfeesten 
2230 Herselt (Ramsel) 

231 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Bedevaart Scherpenheuvel (1 mei) 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

232 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Kaarskensprocessie 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 
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233 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 
Sintemette-stoet (Sint-Maarten) 3980 Tessenderlo 

234 
IE - Sociaal gebruik: Praktijk 

m.b.t. geloof 

1 mei versiering kapellen, 15 augustus 

Moederdag 
2260 Westerlo 

235 IE - Sociaal gebruik: Reuzen Bacchus en Bacchusin (reuzen) 3200 Aarschot 

236 IE - Sociaal gebruik: Reuzen 

Stadsreus Lowieke De Kasseistamper 

(reuzengilde met jaarlijkse stoet en 

deelname aan diverse folkloristische 

evenementen) 

3200 Aarschot 

237 IE - Sociaal gebruik: Reuzen Tijl Uilenspiegel (reus) 3290 Diest 

238 IE - Sociaal gebruik: Reuzen 
Taxander en Nera (reuzen) (in leven 

gehouden door LAD?) 
3980 Tessenderlo 

239 
IE - Sociaal gebruik: Viering 

m.b.t. natuur 
Oogstfeesten 2230 Herselt 

240 IE - Sociaal gebruik: Volkssport Kegelen op oude manier en petanque 2260 Westerlo 

241 
IE - Sociaal gebruik: Zang/ 

dans/ muziek 
Volksdansgroep Rebetika 3200 Aarschot 

242 
IE - Sociaal gebruik: Zang/ 

dans/ muziek 
Volksdansgroep Salom 3200 Aarschot 

243 
IE - Sociaal gebruik: Zang/ 

dans/ muziek 
Volksdansgroep Rondinella 3980 Tessenderlo 

244 
IE - Sociaal gebruik: Zang/ 

dans/ muziek 
Volksdansgroep Rondinella 3980 Tessenderlo 

245 
IE - Sociaal gebruik: Zang/ 

dans/ muziek 
Die Spelewei Volkskunstgroep vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 
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246 

IE - Sociaal gebruik: Zang/ 

dans/ muziek + IE - Ambacht/ 

Vaardigheid 

Westelfolk vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

247 Kasteel (nog bewoond) Kasteel familie de Merode 2260 Westerlo (Westerlo) 

248 Kasteel (thans gemeentehuis) Kasteel Jeanne de Merode 2260 Westerlo (Westerlo) 

249 Kerkraad 

Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw (fusie: Christus 

Koning Aarschot + HH. van Jezus 

Ourodenberg + O.-L.-Vrouw Aarschot) 

3200 Aarschot (Aarschot) 

250 Kerkraad 
Kerkraad Sint-Nicolaas (fusie: Sint-Cornelius 

Gelrode + Sint-Niklaas Rillaar) 
3200 Aarschot (Gelrode) 

251 Kerkraad 

Kerkraad Sint-Pieter (fusie: Sint-Pieter 

Langdorp + St.-Antonius Abt Wolfsdonk + 

O.-L.-Vrouw van Fatima Gijmel) 

3201 Aarschot (Langdorp) 

252 Kerkraad Kerkraad Sint-Hubertus 3290 Diest 

253 Kerkraad 

Kerkraad Sint-Jan Berchmans (fusie van 

Parochie Sint-Sulpitius en Dionysius + Sint-

Trudo + H. Kind Jezus + O.-L.-Vrouw + Sint-

Catharina (Begijnhof) + Sint-Martha) 

3290 Diest (Diest) 

254 Kerkraad 
Allerheiligenkapel (behoort tot Kerkraad 

Sint-Jan Berchmans) 
3290 Diest (Diest) 

255 Kerkraad 
Geboortehuis Sint-Jan Berchmans (behoort 

tot Kerkraad Sint-Jan Berchmans) 
3290 Diest (Diest) 

256 Kerkraad 
Parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel 

Opgenomen 
2230 Herselt (Bergom) 

257 Kerkraad 
Kerkraad O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen 

Blauberg 
2230 Herselt (Blauberg) 
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258 Kerkraad Kerkfabriek Blauberg 2230 Herselt (Herselt) 

259 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Servatius 2230 Herselt (Herselt) 

260 Kerkraad Onze-Lieve-Vrouwkapel (Strokapel) 2230 Herselt (Ramsel) 

261 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Hubertus 2230 Herselt (Ramsel) 

262 Kerkraad Kerkfabriek O.-L.-Vr. te Scherpenheuvel 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

263 Kerkraad Kerkraad Sint-Eustachius 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

264 Kerkraad Kerkfabriek Testelt 
3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 

265 Kerkraad O.L.V. Onbevlekt ontvangen 3980 Tessenderlo 

266 Kerkraad Kerkraad Sint-Jozef Werkman Schoot 3980 Tessenderlo 

267 Kerkraad Kerkraad Sint-Lucia Engsbergen 3980 Tessenderlo 

268 Kerkraad Parochie Sint-Barbara 3980 Tessenderlo (Berg) 

269 Kerkraad Parochie Sint-Lucia 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

270 Kerkraad 
Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen 
3980 Tessenderlo (Hulst) 
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271 Kerkraad Parochie Sint-Jozef Werkman 3980 Tessenderlo (Schoot) 

272 Kerkraad Parochie Sint-Martinus 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

273 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Niklaas 2260 Westerlo 

274 Kerkraad Centraal Kerkbestuur Westerlo 2260 Westerlo 

275 Kerkraad Kerkraad Sint-Carolus Borromeus Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

276 Kerkraad Kerkfabriek O.-L.Vr.-Bezoeking 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

277 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Anna 2260 Westerlo (Tongerlo) 

278 Kerkraad Parochie Sint-Anna 2260 Westerlo (Tongerlo) 

279 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Lambertus 2260 Westerlo (Westerlo) 

280 Museum 
Pegasus Museum vzw (Museum van de 

Belgische Parachutisten, Diest) 
3290 Diest (Diest) 

281 Museum Comt’ in m’ne hof (Begijnhofhuisje) 3290 Diest (Diest) 

282 Museum 
Museum voor Religieuze Kunst (Sint-

Sulpitiuskerk) 
3290 Diest (Diest) 

283 Museum Allied Forces Museum 2230 Herselt (Herselt) 
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284 Museum Museum Huize Ernest Claes 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

285 Museum Bosmuseum Gerhagen 3980 Tessenderlo (Schoot) 

286 Museum Draaiorgelmuseum (Voortkapel) 2260 Westerlo (Voortkapel) 

287 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Pastoor Dergent 3200 Aarschot (Gelrode) 

288 Onderwijsinstelling (basis) GO! Basisschool Dol-fijn Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

289 Onderwijsinstelling (basis) Gemeentelijke Basisschool 3290 Diest (Deurne) 

290 Onderwijsinstelling (basis) Freinetschool De Pit 3290 Diest (Diest) 

291 Onderwijsinstelling (basis) 
KSD Warandeschool - Vrije Basisschool voor 

Buitengewoon onderwijs 
3290 Diest (Diest) 

292 Onderwijsinstelling (basis) GO! Basisschool De Kleine Prins 3290 Diest (Diest) 

293 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Klaverdrie 3290 Diest (Schaffen) 

294 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Klaverdrie De Vleugt 3290 Diest (Schaffen) 

295 Onderwijsinstelling (basis) Gemeentelijke Basisschool 3290 Diest (Schaffen) 

296 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Klaverdrie Heze 3290 Diest (Schaffen) 
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297 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Kleuterschool - De Notenlaar 3293 Diest (Kaggevinne) 

298 Onderwijsinstelling (basis) Gemeentelijke Basisschool De Buitenkans 3294 Diest (Molenstede) 

299 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

300 Onderwijsinstelling (basis) Stedelijke Basisschool 't Belhameltje  
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

301 Onderwijsinstelling (basis) Stedelijke Basisschool 't Stokpaardje 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

302 Onderwijsinstelling (basis) 
Vrije Basisschool voor buitengewoon 

Onderwijs - De Regenboog 
3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

303 
Onderwijsinstelling (gra(a)d(en) 

onbekend) 
School Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

304 
Onderwijsinstelling (gra(a)d(en) 

onbekend) 
Daltonschool Het Leerlabo Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

305 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 

Gemeentelijke basisschool voor 

buitengewoon onderwijs - Elzenhof 
3200 Aarschot (Aarschot) 

306 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege 3200 Aarschot (Aarschot) 

307 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
GO! Basisschool Zonnedorp Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

308 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool De Springplank 3200 Aarschot (Aarschot) 

309 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Go! Basisschool - De Hoogvlieger 3200 Aarschot (Aarschot) 
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310 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool - Sancta Maria 3200 Aarschot (Aarschot) 

311 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Ourodenberg 3200 Aarschot (Ourodenberg) 

312 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Onze School Wolfsdonk 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

313 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool O.L.V. van Fatimaschool 3201 Aarschot (Langdorp) 

314 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Sint-Pietersschool 3201 Aarschot (Langdorp) 

315 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
GO! Basisschool De Knipoog 3202 Aarschot (Rillaar) 

316 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
KSD Sint-Jan 3290 Diest (Diest) 

317 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
GO! Freinetschool De Pit 3290 Diest (Diest) 

318 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
KSD Campus Voorzienigheid 3290 Diest (Diest) 

319 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
KSD Campus Wijngaard  3290 Diest (Diest) 

320 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije School Buitengewoon  3294 Diest (Molenstede) 

321 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool  2230 Herselt (Bergom) 

322 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool De Graankorrel 2230 Herselt (Blauberg) 
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323 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
GO! Basisschool De Letterboom 2230 Herselt (Herselt) 

324 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Ter Veste 2230 Herselt (Herselt) 

325 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Ramsel De Bolster 2230 Herselt (Ramsel) 

326 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool 2230 Herselt (Ramsel) 

327 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool  2230 Herselt (Varenwinkel) 

328 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 

Stedelijke Basisschool - Zichem-Keiberg-

Scherpenheuvel 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Keiberg) 

329 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 

GO! Basisschool voor buitengewoon 

onderwijs - Woudlucht 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

330 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 

Vrije Basisschool Sint-Jozefsschool 

Schoonderbuken 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Schoonderbuken) 

331 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool De Vlindertuin 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

332 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Ons Wereldje  

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Okselaar) 

333 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
VBS St-Jozefsschool Messelbroek 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Messelbroek) 

334 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool Den Hulst  

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 

335 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Stedelijke Basisschool 't steltje  

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 
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336 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
GO! Basisschool De Letterberg Tessenderlo  3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

337 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
De Lettertrein 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

338 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool - Wereldwijzer 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

339 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
HARTeLU(s)T 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

340 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool - Het Rietje 2260 Westerlo 

341 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
GO! Daltonschool Het Leerlabo 2260 Westerlo 

342 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Gemeentelijke Basisschool - De Klimboom  2260 Westerlo (Heultje) 

343 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Gemeentelijke Basisschool - Oevel - Het Lo 2260 Westerlo (Heultje) 

344 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool - Oosterwijk 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

345 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool - 't Grafiekje  2260 Westerlo (Tongerlo) 

346 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 

Vrije Lagere school voor buitengewoon 

onderwijs - Tongelsbos 
2260 Westerlo (Tongerlo) 

347 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Gemeentelijke Basisschool Voortkapel 2260 Westerlo (Voortkapel) 

348 
Onderwijsinstelling (kleuter + 

basis) 
Vrije Basisschool De Springplank 2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 
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349 Onderwijsinstelling (kleuter) KSD Kleuterschool Deurne 3290 Diest (Deurne) 

350 Onderwijsinstelling (kleuter) KSD De Notelaar 3293 Diest (Kaggevinne) 

351 Onderwijsinstelling (kleuter) Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

352 Onderwijsinstelling (kleuter) Stedelijke Basisschool 't Belhameltje  
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

353 Onderwijsinstelling (kleuter) Stedelijke Basisschool 't Stokpaardje 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

354 Onderwijsinstelling (kleuter) Wiebelwoud  3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

355 Onderwijsinstelling (kleuter) GBS De Klimboom Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

356 

Onderwijsinstelling 

(kunstacademie/ 

muziekacademie) 

Academie voor Muziek en Woord 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

357 
Onderwijsinstelling 
(kunstacademie/ 

muziekacademie) 

Academie Beeldende Kunst Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

358 Onderwijsinstelling (secundair) Damiaaninstituut 3200 Aarschot (Aarschot) 

359 Onderwijsinstelling (secundair) 
Centrum voor Leren en Werken 

Damiaaninstituut 
3200 Aarschot (Aarschot) 

360 Onderwijsinstelling (secundair) Sint-Jozefscollege 3200 Aarschot (Aarschot) 

361 Onderwijsinstelling (secundair) Instituut Sancta Maria  3200 Aarschot (Aarschot) 
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362 Onderwijsinstelling (secundair) GO! SIMA  3200 Aarschot (Aarschot) 

363 Onderwijsinstelling (secundair) GO! SIBA  3200 Aarschot (Aarschot) 

364 Onderwijsinstelling (secundair) 
Stedelijke School Buitengewoon Secundair 

Onderwijs De Brug 
3200 Aarschot (Aarschot) 

365 Onderwijsinstelling (secundair) GO! Atheneum KAMSA Aarschot  3200 Aarschot (Aarschot) 

366 Onderwijsinstelling (secundair) GO! De Prins Diest  3290 Diest (Diest) 

367 Onderwijsinstelling (secundair) De Prins Campus Boudewijnvest 3290 Diest (Diest) 

368 Onderwijsinstelling (secundair) KSD Eerste en tweede graad 3290 Diest (Diest) 

369 Onderwijsinstelling (secundair) KSD OKAN 3290 Diest (Diest) 

370 Onderwijsinstelling (secundair) KSD Derde graad 3290 Diest (Diest) 

371 Onderwijsinstelling (secundair) GO! Atheneum Russelberg Tessenderlo  3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

372 Onderwijsinstelling (secundair) Campus MAX 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

373 Onderwijsinstelling (secundair) Campus MAX College 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

374 Onderwijsinstelling (secundair) Campus MAX Middenschool 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 
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375 Onderwijsinstelling (secundair) Sint-Lambertusschool 2260 Westerlo 

376 Onderwijsinstelling (secundair) GO! Daltonatheneum Het Leerlabo 2260 Westerlo 

377 Onderwijsinstelling (secundair) Sint-Lambertusschool 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

378 Onderwijsinstelling (secundair) 
Tongelsbos Buitengewoon Secundair 

Onderwijs 
2260 Westerlo (Tongerlo) 

379 Onderwijsinstelling (secundair) Daltonatheneum het Leerlabo 2260 Westerlo (Westerlo) 

380 Onderwijsinstelling (secundair) GO! CVO EduKempen 2260 Westerlo (Westerlo) 

381 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Hagelandse Academie voor Beeldende kunst 

(Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem) 
3200 Aarschot (Aarschot) 

382 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios 3200 Aarschot (Aarschot) 

383 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

GO! Centrum voor volwassenenonderwijs 

VOLT 
3200 Aarschot (Aarschot) 

384 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Ligo Oost-Brabant regio Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

385 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Huis van het Nederlands afd. Vlaams-

Brabant 
3200 Aarschot (Aarschot) 

386 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Synkroon vzw 3200 Aarschot (Aarschot) 

387 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Fanfare Sint-Pietersvrienden Gijmel 3200 Aarschot (Gijmel) 
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388 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Hamaril Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

389 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Hagelandse Academie voor Muziek & Woord 

(Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem) 
3290 Diest (Diest) 

390 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

GO! Centrum voor volwassenenonderwijs 

VOLT 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 

391 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Academie Beeldende Kunsten (afdeling 

Heusden-Zolder) 
3980 Tessenderlo 

392 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Academie voor Muziek & Woord 3980 Tessenderlo 

393 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Academie plus 2260 Westerlo 

394 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Vestigingsplaats AMWD Geel voor Muziek, 

Woord, Dans en Drama 
2260 Westerlo 

395 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Centrum voor Volwassenonderwijs HIK 2260 Westerlo 

396 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Fanfare De Verenigde Vrienden Oevel 2260 Westerlo (Oevel) 

397 
Onderwijsinstelling 
(volwassenenonderwijs) 

Kunstencampus Westerlo - Academie voor 

Beeldende kunst en Academie voor Muziek, 

Woord en Dans 

2260 Westerlo (Westerlo) 

398 Parochie 
Parochie Sint-Nicolaas (fusie: Sint-Cornelius 

Gelrode + Sint-Niklaas Rillaar) 
3202 Aarschot (Rillaar) 

399 Parochie Parochie Sint-Engelbertus 3290 Diest (Deurne) 

400 Parochie Parochie Sint-Jan Berchmans 3290 Diest (Diest) 
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401 Parochie Parochie H. Familie 3290 Diest (Schaffen) 

402 Parochie Parochie Sint-Hubertus 3290 Diest (Schaffen) 

403 Parochie Parochie Sint-Jozef 3294 Diest (Molenstede) 

404 Parochie 
Parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel 

Opgenomen 
2230 Herselt (Bergom) 

405 Parochie 
Parochie O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen 

Blauberg 
2230 Herselt (Blauberg) 

406 Parochie Parochie Sint-Servatius 2230 Herselt (Herselt) 

407 Parochie Parochie Sint-Hubertus 2230 Herselt (Ramsel) 

408 Parochie Parochie Onze-Lieve-Vrouw 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

409 Parochie Parochie Sint-Jozef en Antonius van Padua 
3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Schoonderbuken) 

410 Parochie Parochie Sint-Jan Baptist 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

411 Parochie Parochie Sint-Michiel 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

412 Parochie Parochie Sint-Eustachius 
3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

413 Parochie Parochie Sint-Jozef 
3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       180 
 

414 Parochie 
Parochieteam O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 

Hulst 
3980 Tessenderlo (Hulst) 

415 Parochie Parochieteam Sint-Lucia Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

416 Parochie Parochie Sint-Anna 2260 Westerlo 

417 Parochie Parochie O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen 2260 Westerlo 

418 Parochie Parochie Sint-Michiel 2260 Westerlo 

419 Parochie Parochie O.-L.-Vrouw Bezoeking 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

420 Parochie Parochie O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen 2260 Westerlo (Westerlo) 

421 Parochie Parochie Sint-Niklaas 2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 

422 
Particulier/ 

erfgoedgeïnteresseerde 
Verlinden Willem 3200 Aarschot 

423 
Particulier/ 

erfgoedgeïnteresseerde 
Aerts Rita 2230 Herselt (Herselt) 

424 
Particulier/ 

erfgoedgeïnteresseerde 
Particulier 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

425 Particulier/ lokale sleutelfiguur Aarschot Weleer  3200 Aarschot 

426 Particulier/ lokale sleutelfiguur Gybels Bert 3200 Aarschot 
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427 Particulier/ lokale sleutelfiguur Goethuys Christa  3200 Aarschot 

428 Particulier/ lokale sleutelfiguur Noppen Johan 3200 Aarschot 

429 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Van Winckel Theo - prentkaartverzamelaar 

en samensteller digitale verzameling 
3200 Aarschot 

430 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Daniël Jannes - verzameling i.v.m. Citadel 

Diest 
3290 Diest 

431 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Fam. Philippen - collectie van Pro-Arte in 

bezit 
3290 Diest 

432 Particulier/ lokale sleutelfiguur Fons Bonroy - auteur boeken Diesters dialect 3290 Diest 

433 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Francis Hendrickx - verzamelaar van 

Diestiana + bezit enkele retro-caravans 
3290 Diest 

434 Particulier/ lokale sleutelfiguur Marc Brans  - Fotocollectie 3290 Diest 

435 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Nand Smeyers - verzamelaar oude foto's van 

Diest en deelgemeenten en volksverhalen 
3290 Diest 

436 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Olav Grondelaars - verzamelaar omtrent 

figuur Jan Heylen 
3290 Diest 

437 Particulier/ lokale sleutelfiguur Patrick Pasmans  - Muntencollectie 3290 Diest 

438 Particulier/ lokale sleutelfiguur Paul Cresens - verzamelaar van Diestiana 3290 Diest 

439 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Raoul Dirix - maakte films m.b.t. specifieke 

Diestse histories 
3290 Diest 
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440 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Roger Vandeplassche - grote fotocollectie 

van Diest 
3290 Diest 

441 Particulier/ lokale sleutelfiguur Joris Tulkens 3290 Diest 

442 Particulier/ lokale sleutelfiguur Willy Grisez - bierverleden 3290 Diest 

443 Particulier/ lokale sleutelfiguur Jan Peirelinck - beeldhouwer 3294 Diest (Molenstede) 

444 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Familiearchief + eigenaar domein Groot 

Asdonk park Engels hof 
3294 Diest (Molenstede) 

445 Particulier/ lokale sleutelfiguur Albert Hendrickx (Oorlog) 2230 Herselt 

446 Particulier/ lokale sleutelfiguur Jos Staes (oude gebruiksvoorwerpen) 2230 Herselt 

447 Particulier/ lokale sleutelfiguur Marcel en Johan Thiels (fotoarchief) 2230 Herselt (Blauberg) 

448 Particulier/ lokale sleutelfiguur Elsschotgroep  2230 Herselt (Blauberg) 

449 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Buren van Sint-Jozef (Sint-Jozefskapel 

Testelt) 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 

450 Particulier/ lokale sleutelfiguur Maurice Ceunen - bidprentjes 3980 Tessenderlo 

451 Particulier/ lokale sleutelfiguur Peter Meert - oude foto's 3980 Tessenderlo 

452 Particulier/ lokale sleutelfiguur René Heselmans - oude postkaarten 3980 Tessenderlo 
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453 Particulier/ lokale sleutelfiguur 
Mil Cuypers - oude koetsen en huifkarren 

(ook te huur) 
3980 Tessenderlo 

454 Particulier/ lokale sleutelfiguur Artess (vroegere kunstkring Tessenderlo) 3980 Tessenderlo 

455 Pastorale eenheid 
Pastorale Eenheid (PE) Sint-Menas 

Tessenderlo-Ham 
3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

456 Pastorale eenheid Pastorale eenheid Prisca en Aquila 2260 Westerlo 

457 
Sociaal gebruik: zang/ dans/ 

muziek 
A capellagroep Oh lala zie doa 2260 Westerlo (Tongerlo) 

458 
Socio-culturele vereniging: 

Cultuur 
Markant Scherpenheuvel 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

459 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Vermeylenfonds 3200 Aarschot 

460 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Aarschot 3201 Aarschot (Langdorp) 

461 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Diest 3290 Diest 

462 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Molenstede 3294 Diest (Molenstede) 

463 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Tessenderlo 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

464 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Oevel 2260 Westerlo (Oevel) 

465 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 
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466 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Westerlo-Centrum 2260 Westerlo (Westerlo) 

467 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Clickshot 3200 Aarschot 

468 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Filmclub Damci 3290 Diest 

469 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Licht Vast 3290 Diest 

470 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Schaffense Filmclub 3290 Diest 

471 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Shoot & Fun 2230 Herselt 

472 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Objectief 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

473 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Scherp-Zicht 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

474 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
ArteLoo vereniging voor fotografie 3980 Tessenderlo 

475 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Looi 3980 Tessenderlo 

476 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Apertura Tongerlo 2260 Westerlo 

477 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fodiac 2260 Westerlo 

478 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fogika 2260 Westerlo 
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479 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Morgana Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

480 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
T Lenske 2260 Westerlo (Tongerlo) 

481 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Gelrode 3200 Aarschot (Gelrode) 

482 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

483 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Diest 3290 Diest (Diest) 

484 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

485 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Groot-Herselt 2237 Herselt (Herselt) 

486 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Scherpenheuvel 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

487 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Averbode-Zichem 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

488 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Messelbroek 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Messelbroek) 

489 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Testelt 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 

490 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Ouderraad 't Stokpaardje 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Zichem) 

491 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Jeugdhuis 't Perron vzw 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 
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492 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Hulst - Tessenderlo 3980 Tessenderlo (Hulst) 

493 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Tessenderlo 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

494 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Oevel 2260 Westerlo (Oevel) 

495 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

496 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

497 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Zoerle-Parwijs 2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 

498 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Jeugdhuis De Klinker 3200 Aarschot (Aarschot) 

499 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Gijmel 3201 Aarschot (Langdorp) 

500 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Heilig Hart Ourodenberg 3200 Aarschot (Ourodenberg) 

501 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Rillke 3202 Aarschot (Rillaar) 

502 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chirojongens Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

503 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
OS 163ste Bevers Aarschot 3201 Aarschot (Langdorp) 

504 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KSA Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 
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505 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Wolfsdonk 3201 Aarschot (Wolfsdonk) 

506 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 

Scouts & Gidsen Sint-Jan Berchmans 

Aarschot 
3200 Aarschot (Aarschot) 

507 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Mixed 3200 Aarschot (Aarschot) 

508 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Sint-Jan 3290 Diest (Diest) 

509 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Sint-Lutgardis 3290 Diest (Diest) 

510 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Poolster 3290 Diest (Diest) 

511 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KSA Diest 3290 Diest (Diest) 

512 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Webbekom 3290 Diest (Webbekom) 

513 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Akabe Biebel 3290 Diest (Diest) 

514 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Molenstede Hatsjikidee 3294 Diest (Molenstede) 

515 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

516 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
JNM Demervallei 3290 Diest (Diest) 

517 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Deurne 3290 Diest (Deurne) 
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518 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Vleugt 3290 Diest (Schaffen) 

519 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Jeugdhuid De Choke 2230 Herselt 

520 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

521 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KSJ Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

522 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Sint-Servaas 2230 Herselt (Herselt) 

523 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Averbode 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

524 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro De Keten 

3272 Scherpenheuvel-Zichem 

(Testelt) 

525 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Idoe Hulst 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

526 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro JIB Looi  

527 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro - KSA Berg  

528 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
JH Tessloo 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

529 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Schoot 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

530 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouting Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 
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531 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts & Gidsen Tessenderlo Centrum 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

532 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Baden Powell Hulst 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

533 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Frits 2260 Westerlo (Heultje) 

534 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Sint-Michiel 2260 Westerlo (Oevel) 

535 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Rafiki 2260 Westerlo (Tongerlo) 

536 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

537 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Sjaloom 2260 Westerlo (Voortkapel) 

538 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Kontakt Voortkapel 2260 Westerlo (Voortkapel) 

539 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Jongensstad 2260 Westerlo (Westerlo) 

540 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Kreato 2260 Westerlo (Westerlo) 

541 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Gewest Kwarekken 2260 Westerlo (Westerlo) 

542 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Gewest Groot Zuiderkempen 2260 Westerlo (Westerlo) 

543 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Jeugdhuis Phoenix 2260 Westerlo (Westerlo) 
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544 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro De Keten 2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 

545 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Internationaal artistiek forum 3200 Aarschot 

546 
Socio-culturele vereniging: 
Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Museum Aarschot: kunstenaars 3200 Aarschot 

547 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Van Kerckhoven Pieter 3200 Aarschot 

548 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Kunst en Vermaak Ourodenberg 3200 Aarschot (Ourodenberg) 

549 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Kunstkring Argus 2230 Herselt 

550 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Broeder Max Stichting 3980 Tessenderlo 

551 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

KunsT 3980 Tessenderlo 

552 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 
Kunstenaarsvereniging 

Kunstkring Tessenderlo (beheer Molenhuis) 3980 Tessenderlo 

553 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Diestse Concertband Ons Vermaak 3290 Diest 

554 
Socio-culturele vereniging: 
Muziek 

Harmonie Sint-Isidorus Deurne 3290 Diest 
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555 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Jazzisfaction Bigband 3290 Diest 

556 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 

Koninklijke Harmonie Sint-Jan Berchmans 

Kaggevinne 
3293 Diest (Kaggevinne) 

557 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Emzjées en het Koadijzer 2230 Herselt 

558 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie Cecilia 3980 Tessenderlo 

559 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Jeugdharmonie Looco 3980 Tessenderlo 

560 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Musicband Odyssey vzw 3980 Tessenderlo 

561 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Jeugdharmonie Movimento Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

562 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie Sint-Lucia Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

563 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie van Tessenderlo 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

564 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Filharmonisch orkest Musilene 2260 Westerlo 

565 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Showorkest Blast from the past 2260 Westerlo 

566 
Socio-culturele vereniging: 

Sport 
DAC - Diest Aeroclub vzw 3290 Diest (Schaffen) 

567 
Socio-culturele vereniging: 

Sport 
Volleybalclub Everbeur 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 
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568 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Aleydis Theater vzw 3200 Aarschot 

569 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 

Kamiel Kemels (pseudoniem voor Ronny Van 

Cauwenbergh; auteur, regisseur en acteur; 

afkomstig uit Diest, wonend in Aarschot) 

3200 Aarschot 

570 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
t Gelroewes T'jater 3200 Aarschot 

571 
Socio-culturele vereniging: 
Toneel 

RAT: Rillaars Amateur theater 3202 Aarschot (Rillaar) 

572 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
T’Flater Tejater Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

573 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
KWB-toneel Ourodenberg 3200 Aarschot (Ourodenberg) 

574 
Socio-culturele vereniging: 
Toneel 

Aquila operette 3200 Aarschot 

575 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 

Twee jaarlijkse evocaties rond historisch 

thema 
3200 Aarschot 

576 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Vrij Ourodenberghs Toneel vzw 3200 Aarschot 

577 
Socio-culturele vereniging: 
Toneel 

De Profeten 3290 Diest 

578 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Koninklijk Toneelgezelschap Uilenspiegel 3290 Diest 

579 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Koninklijk Vlaams Toneel 3290 Diest 

580 
Socio-culturele vereniging: 
Toneel 

Webbekomedie 3290 Diest (Webbekom) 
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581 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Meulstee lacht wee 3294 Diest (Molenstede) 

582 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Helden van Herselt 2230 Herselt 

583 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneelgroep Bergheem 2230 Herselt 

584 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneelkring Sint-Maarten 2230 Herselt 

585 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneel KWB KVLV Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

586 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneelgroep Sint-Pieter vzw 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

587 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Nele Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

588 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Pandora Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

589 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
De Scoeternellen - toneelkring van LG Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

590 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Damato 2260 Westerlo 

591 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
De Kleine Scène 2260 Westerlo 

592 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Historalia 2260 Westerlo 

593 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Kultuur 2 2260 Westerlo 
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594 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Kunst en Geest 2260 Westerlo 

595 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Minitheathra 2260 Westerlo 

596 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Podium 82 2260 Westerlo 

597 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Westel Musical 2260 Westerlo 

598 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Barbarakoor 3290 Diest 

599 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Dionysiuskoor 3290 Diest 

600 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Ma Cantare 3290 Diest 

601 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Pop-up Al Coda 3290 Diest 

602 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Vocale Ad Hoc 3290 Diest 

603 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Regenboogkoor 2230 Herselt 

604 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor Sint-Cecilia (Bergom) 2230 Herselt (Bergom) 

605 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

606 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor Sint-Cecilia (Ramsel) 2230 Herselt (Ramsel) 
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607 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
YESSYDO 3980 Tessenderlo 

608 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Kerkkoor Sint-Lucia Engsbergen 3980 Tessenderlo (Engsbergen) 

609 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Onze-Lieve-Vrouw Kerkkoor 3980 Tessenderlo (Hulst) 

610 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Kerkkoor Sint-Cecilia Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

611 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Kerkkoor Sint-Cecilia Centrum 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

612 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Vivace (zangkoor) 2260 Westerlo (Heultje) 

613 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Sint-Michielskoor Oevel (zangkoor) 2260 Westerlo (Oevel) 

614 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Sint-Ceciliakoor Voortkapel (kerkzangkoor) 2260 Westerlo (Voortkapel) 

615 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Koor De Vroolijke Westelaren (mannenkoor) 2260 Westerlo (Westerlo) 

616 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor De Klingel 2260 Westerlo (Westerlo) 

617 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 

Sint-Ceciliakoor Zoerle-Parwijs 

(kerkzangkoor) 
2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 

618 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 

Sint-Ceciliakoor Westerlo Centrum 

(kerkzangkoor) 
2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 

619 
Socio-culturele vereniging: 

Zang/ dans/ muziek 
Blue Hill Country Dancers 2230 Herselt (Blauberg) 
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620 
Socio-culturele vereniging: 

Zang/ dans/ muziek 
Countrydancers Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

621 
Socio-culturele vereniging: 

Zang/ dans/ muziek 

De Revue, jaarlijks in SOK Deurne, maar 

ontstaan in Tessenderlo 
3980 Tessenderlo 

622 
Socio-culturele vereniging: 

Ziekenzorg 
Samana Averbode 

3271 Scherpenheuvel-Zichem 

(Averbode) 

623 Stad/ gemeente: Adviesraad Aarschotse cultuurraad 3200 Aarschot (Aarschot) 

624 Stad/ gemeente: Adviesraad Stedelijke Archiefcommissie Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

625 Stad/ gemeente: Adviesraad Stedelijke Museumcommissie Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

626 Stad/ gemeente: Adviesraad 

Cultuurraad Diest (bestaat uit socio-

culturele verenigingen, incl. 

erfgoedverfgoedverenigingen in de raad van 

beheer vertegenwoordigd door 2 

afgevaardigden) 

3290 Diest 

627 Stad/ gemeente: Adviesraad Beheersorgaan Gemeenschapscentrum 2230 Herselt (Herselt) 

628 Stad/ gemeente: Adviesraad Bibliotheekraad 2230 Herselt (Herselt) 

629 Stad/ gemeente: Adviesraad Cultuuradviesraad Herselt 2230 Herselt (Herselt) 

630 Stad/ gemeente: Adviesraad Gecoro 2230 Herselt (Herselt) 

631 Stad/ gemeente: Adviesraad Jeugdraad 2230 Herselt (Herselt) 
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632 Stad/ gemeente: Adviesraad Seniorenraad 2230 Herselt (Herselt) 

633 Stad/ gemeente: Adviesraad Sportraad 2230 Herselt (Herselt) 

634 Stad/ gemeente: Adviesraad Werkgroep Flankerend Onderwijs 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

635 Stad/ gemeente: Adviesraad Cultuurplatform 3980 Tessenderlo 

636 Stad/ gemeente: Adviesraad Cultuurraad Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

637 Stad/ gemeente: Adviesraad Toerisme Westerlo vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

638 Stad/ gemeente: Dienst Stad Aarschot - Dienst Cultuur 3200 Aarschot (Aarschot) 

639 Stad/ gemeente: Dienst Stad Diest - Dienst Erfgoed & Musea 3290 Diest (Diest) 

640 Stad/ gemeente: Dienst Gemeente Herselt - Dienst Cultuur & Erfgoed 2230 Herselt (Herselt) 

641 Stad/ gemeente: Dienst 
Stad Scherpenheuvel-Zichem - Dienst 

Stadspromotie 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

642 Stad/ gemeente: Dienst 
Stad Scherpenheuvel-Zichem - Dienst 

Cultuur & Erfgoed 

3270 Scherpenheuvel-Zichem 

(Scherpenheuvel) 

643 Stad/ gemeente: Dienst 
Gemeente Tessenderlo - Dienst Cultuur & 

Erfgoed 
3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

644 Stad/ gemeente: Dienst Speelpleinwerking 't Keverke 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 
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645 Stad/ gemeente: Dienst Tienerwerking 't Stekske 3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

646 Stad/ gemeente: Dienst 
Gemeente Westerlo - Dienst Cultuur & 

Erfgoed 
2260 Westerlo (Westerlo) 

647 
Stad/ gemeente: Gemeentelijk 

archief 
Gemeentehuis 2260 Westerlo (Westerlo) 

648 
Stad/ gemeente: Openbare 

bibliotheek 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

649 
Stad/ gemeente: Openbare 

bibliotheek 
Openbare Bibliotheek Diest 3290 Diest 

650 
Stad/ gemeente: Openbare 

bibliotheek 

Openbare Bibliotheek Herselt (collectie 

Erfgoedcel Herselt) 
2230 Herselt (Herselt) 

651 
Stad/ gemeente: Openbare 

bibliotheek 

Cultuurhuis het Loo (Openbare Bibliotheek 

Tessenderlo) 
3980 Tessenderlo (Tessenderlo) 

652 
Stad/ gemeente: Openbare 

bibliotheek 

Openbare Bibliotheek Westerlo (collectie 

Heemmuseum) 
2260 Westerlo (Westerlo) 

653 Stad/ gemeente: Prijsuitreiking 
Jaarlijkse uitreiking cultuurprijzen en -

penningen 
3980 Tessenderlo 

654 Stad/ gemeente: Prijsuitreiking 
Minus van Looiprijs om de drie jaar voor 

lokaal cultuurbrenger met erfgoedaccent 
3980 Tessenderlo 

655 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

archief 
Stadsarchief Diest 3290 Diest (Diest) 

656 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

archief + Documentatiecentrum 

SADA - Stedelijk Archief en 

Documentatiecentrum Aarschot 
3200 Aarschot 

657 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

Museum 
Stedelijk Museum Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 
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658 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

Museum 
Museum Gasthuisapotheek 3290 Diest (Diest) 

659 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

Museum 
Stadsmuseum de Hofstadt 3290 Diest (Diest) 
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B 2.2. OVERZICHT VAN CULTUREEL ERFGOEDACTOREN PER 
STAD/GEMEENTE 

Dezelfde overzichtslijst bij deze gerangschikt per stad/gemeente:  

 

26 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bierfirma Stanneman 2230 Herselt 

27 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Brouwerij Sint-Jozef 2230 Herselt 

28 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Imkerbond Sint-Ambrosius 2230 Herselt 

52 
Economische activiteit: 

culturele ondernemer 
Gitannekesfoor 2230 Herselt 

133 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw (praktijk 'plaggen' o.a..) 2230 Herselt 

137 
IE - Sociaal gebruik: 

Bedelzang 
Oudejaars zingen (voormiddag) 2230 Herselt 

153 
IE - Sociaal gebruik: 

Economische migratie 
Walenmannen 2230 Herselt 

167 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Herselt 2230 Herselt 
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168 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Jorisgilde (schuttersgilde) 2230 Herselt 

169 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Sebastiaan de Jonge (schuttersgilde) 2230 Herselt 

187 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Blauberg Kermis (eerste weekend juli) 2230 Herselt 

207 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare Herselt the die hards 2230 Herselt 

216 
IE - Sociaal gebruik: 

Overig 
Banken (onwettig gokken; verdwenen traditie) 2230 Herselt 

217 
IE - Sociaal gebruik: 

Overig 
Karbuurschieten (1 mei) 2230 Herselt 

218 
IE - Sociaal gebruik: 

Overig 
Teppeschieten 2230 Herselt 

227 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Reiniging bij Lichtmis 2230 Herselt 

228 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Sint-Antoniusprocessie 2230 Herselt 

239 
IE - Sociaal gebruik: 

Viering m.b.t. natuur 
Oogstfeesten 2230 Herselt 

445 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Albert Hendrickx (Oorlog) 2230 Herselt 

446 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Jos Staes (oude gebruiksvoorwerpen) 2230 Herselt 

471 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Shoot & Fun 2230 Herselt 
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519 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Jeugdhuid De Choke 2230 Herselt 

549 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Kunstkring Argus 2230 Herselt 

557 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Emzjées en het Koadijzer 2230 Herselt 

582 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Helden van Herselt 2230 Herselt 

583 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneelgroep Bergheem 2230 Herselt 

584 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneelkring Sint-Maarten 2230 Herselt 

603 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Regenboogkoor 2230 Herselt 

29 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier Bergomse tripel 2230 Herselt (Bergom) 

107 

Erfgoedvereniging 

waarvan werking 

verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Vrienden van Bergom 2230 Herselt (Bergom) 

256 Kerkraad Parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen 2230 Herselt (Bergom) 

321 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool  2230 Herselt (Bergom) 
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404 Parochie Parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen 2230 Herselt (Bergom) 

604 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor Sint-Cecilia (Bergom) 2230 Herselt (Bergom) 

30 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Den Hulst (o.a. Merode Tripel) 2230 Herselt (Blauberg) 

31 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Hoeve De Ploeg 2230 Herselt (Blauberg) 

32 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Wijndomein Ten Kapittelberg 2230 Herselt (Blauberg) 

66 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: 

voormalige hoeve) 

B&B De Nieuwe Bel 2230 Herselt (Blauberg) 

120 IE - Ambacht/ Vaardigheid Cavallux 2230 Herselt (Blauberg) 

170 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

171 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Corneliusfeesten (zondag na 16 sept) 2230 Herselt (Blauberg) 

208 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfareorkest Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

229 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 

Sint-Corneliusprocessie (zondag na 16 september, 

Blauberg) 
2230 Herselt (Blauberg) 
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257 Kerkraad Kerkraad O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

322 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool De Graankorrel 2230 Herselt (Blauberg) 

405 Parochie Parochie O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

447 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Marcel en Johan Thiels (fotoarchief) 2230 Herselt (Blauberg) 

448 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Elsschotgroep  2230 Herselt (Blauberg) 

520 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

521 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KSJ Blauberg 2230 Herselt (Blauberg) 

619 
Socio-culturele vereniging: 

Zang/ dans/ muziek 
Blue Hill Country Dancers 2230 Herselt (Blauberg) 

77 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Erfgoed Herselt 2230 Herselt (Herselt) 

97 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

82 ND-101st US Airborne Division vzw 2230 Herselt (Herselt) 

98 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Nationale Strijdersbond Afdeling Blauberg (NSB 

Blauberg) 
2230 Herselt (Herselt) 

121 IE - Ambacht/ Vaardigheid Orgelbouw Pels-D’Hondt 2230 Herselt (Herselt) 
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258 Kerkraad Kerkfabriek Blauberg 2230 Herselt (Herselt) 

259 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Servatius 2230 Herselt (Herselt) 

283 Museum Allied Forces Museum 2230 Herselt (Herselt) 

323 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
GO! Basisschool De Letterboom 2230 Herselt (Herselt) 

324 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Ter Veste 2230 Herselt (Herselt) 

406 Parochie Parochie Sint-Servatius 2230 Herselt (Herselt) 

423 
Particulier/ 

erfgoedgeïnteresseerde 
Aerts Rita 2230 Herselt (Herselt) 

522 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Sint-Servaas 2230 Herselt (Herselt) 

627 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Beheersorgaan Gemeenschapscentrum 2230 Herselt (Herselt) 

628 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Bibliotheekraad 2230 Herselt (Herselt) 

629 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Cultuuradviesraad Herselt 2230 Herselt (Herselt) 

630 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Gecoro 2230 Herselt (Herselt) 

631 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Jeugdraad 2230 Herselt (Herselt) 
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632 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Seniorenraad 2230 Herselt (Herselt) 

633 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Sportraad 2230 Herselt (Herselt) 

640 Stad/ gemeente: Dienst Gemeente Herselt - Dienst Cultuur & Erfgoed 2230 Herselt (Herselt) 

650 
Stad/ gemeente: 

Openbare bibliotheek 

Openbare Bibliotheek Herselt (collectie Erfgoedcel 

Herselt) 
2230 Herselt (Herselt) 

33 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Imkerbond Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

34 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Streekwinkel De Vliertuin 2230 Herselt (Ramsel) 

58 
Economische activiteit: 

industrie 
Steenbakkerij Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

99 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Potjèrcomité 2230 Herselt (Ramsel) 

172 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

173 IE - Sociaal gebruik: Gilde Wijngilde Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

199 IE - Sociaal gebruik: Koers Kruiwagenkoers 2230 Herselt (Ramsel) 

200 IE - Sociaal gebruik: Koers Potjèrkruiwagenkoers 2230 Herselt (Ramsel) 
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209 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare Sint-Hubertus Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

230 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 

Heilig Sacramentsprocessie Ramsel (15 augustus) 

Strokapel + Dorpsfeesten 
2230 Herselt (Ramsel) 

260 Kerkraad Onze-Lieve-Vrouwkapel (Strokapel) 2230 Herselt (Ramsel) 

261 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Hubertus 2230 Herselt (Ramsel) 

325 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Ramsel De Bolster 2230 Herselt (Ramsel) 

326 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool 2230 Herselt (Ramsel) 

407 Parochie Parochie Sint-Hubertus 2230 Herselt (Ramsel) 

585 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneel KWB KVLV Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

605 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

606 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor Sint-Cecilia (Ramsel) 2230 Herselt (Ramsel) 

620 
Socio-culturele vereniging: 

Zang/ dans/ muziek 
Countrydancers Ramsel 2230 Herselt (Ramsel) 

327 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool  2230 Herselt (Varenwinkel) 

485 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Groot-Herselt 2237 Herselt (Herselt) 
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46 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier Flierefluiter (volgens oud recept) 2260 Westerlo 

47 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Brood (Beddermolen) 2260 Westerlo 

48 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Imkers 2260 Westerlo 

49 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Streekproductenshop Toerisme Westerlo 2260 Westerlo 

53 
Economische activiteit: 

culturele ondernemer 
Historalia 2260 Westerlo 

54 
Economische activiteit: 

culturele ondernemer 
Internationaal Folklorefestival 2260 Westerlo 

64 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: 

voormalig 

boswachtershuis) 

Het Boswachtershuis 2260 Westerlo 

68 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(I'ambacht': workshop 

brood bakken) 

B&B Dagbreek 2260 Westerlo 

122 IE - Ambacht/ Vaardigheid Smederij Thys 2260 Westerlo 
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135 IE - Praktijk m.b.t. natuur Graanteelt rond de Beddermolen voor brood te bakken 2260 Westerlo 

136 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw 2260 Westerlo 

140 
IE - Sociaal gebruik: 

Bedelzang 
Oudejaars zingen/ Nieuwjaars zingen 2260 Westerlo 

152 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Kale Heren 2260 Westerlo 

177 IE - Sociaal gebruik: Gilde Fanfare De T-Blazers 2260 Westerlo 

194 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Folklorefestival 2260 Westerlo 

195 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Molenfeesten 2260 Westerlo 

196 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Tongels dorpsfeest 2260 Westerlo 

197 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Kermis en avondmarkt Heultje (jaarlijks) 2260 Westerlo 

198 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 

Kermissen in de deeldorpen (uitgezonderd Westerlo 

centrum) 
2260 Westerlo 

234 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
1 mei versiering kapellen, 15 augustus Moederdag 2260 Westerlo 

240 
IE - Sociaal gebruik: 

Volkssport 
Kegelen op oude manier en petanque 2260 Westerlo 

273 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Niklaas 2260 Westerlo 
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274 Kerkraad Centraal Kerkbestuur Westerlo 2260 Westerlo 

340 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool - Het Rietje 2260 Westerlo 

341 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
GO! Daltonschool Het Leerlabo 2260 Westerlo 

375 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Sint-Lambertusschool 2260 Westerlo 

376 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! Daltonatheneum Het Leerlabo 2260 Westerlo 

393 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Academie plus 2260 Westerlo 

394 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Vestigingsplaats AMWD Geel voor Muziek, Woord, Dans 

en Drama 
2260 Westerlo 

395 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Centrum voor Volwassenonderwijs HIK 2260 Westerlo 

416 Parochie Parochie Sint-Anna 2260 Westerlo 

417 Parochie Parochie O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen 2260 Westerlo 

418 Parochie Parochie Sint-Michiel 2260 Westerlo 

456 Pastorale eenheid Pastorale eenheid Prisca en Aquila 2260 Westerlo 

476 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Apertura Tongerlo 2260 Westerlo 
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477 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fodiac 2260 Westerlo 

478 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fogika 2260 Westerlo 

564 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Filharmonisch orkest Musilene 2260 Westerlo 

565 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Showorkest Blast from the past 2260 Westerlo 

590 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Damato 2260 Westerlo 

591 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
De Kleine Scène 2260 Westerlo 

592 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Historalia 2260 Westerlo 

593 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Kultuur 2 2260 Westerlo 

594 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Kunst en Geest 2260 Westerlo 

595 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Minitheathra 2260 Westerlo 

596 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Podium 82 2260 Westerlo 

597 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Westel Musical 2260 Westerlo 

60 
Economische activiteit: 

industrie 
Agfa Gevaert 2260 Westerlo (Heultje) 
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178 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Niklaasgilde 2260 Westerlo (Heultje) 

210 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare De Verbroedering Heultje vzw (concertband) 2260 Westerlo (Heultje) 

275 Kerkraad Kerkraad Sint-Carolus Borromeus Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

303 
Onderwijsinstelling 

(gra(a)d(en) onbekend) 
School Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

342 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Gemeentelijke Basisschool - De Klimboom  2260 Westerlo (Heultje) 

343 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Gemeentelijke Basisschool - Oevel - Het Lo 2260 Westerlo (Heultje) 

355 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
GBS De Klimboom Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

479 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Morgana Heultje 2260 Westerlo (Heultje) 

533 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Frits 2260 Westerlo (Heultje) 

612 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Vivace (zangkoor) 2260 Westerlo (Heultje) 

84 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring/ Museum 

Heemkring Ansfried Westerlo vzw = Heemmuseum van 

de Zuiderkempen (Pastorie Oevel) 
2260 Westerlo (Oevel) 

123 IE - Ambacht/ Vaardigheid Smid Heemmuseum 2260 Westerlo (Oevel) 

396 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Fanfare De Verenigde Vrienden Oevel 2260 Westerlo (Oevel) 
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464 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Oevel 2260 Westerlo (Oevel) 

494 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Oevel 2260 Westerlo (Oevel) 

534 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Sint-Michiel 2260 Westerlo (Oevel) 

613 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Sint-Michielskoor Oevel (zangkoor) 2260 Westerlo (Oevel) 

211 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Koninklijke Fanfare De Strijders Oosterwijk 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

276 Kerkraad Kerkfabriek O.L.V.-Bezoeking 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

344 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool - Oosterwijk 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

377 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Sint-Lambertusschool 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

419 Parochie Parochie O.-L.-Vrouw Bezoeking 2260 Westerlo (Oosterwijk) 

2 Abdij Abdij Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

3 Abdij Abdij Tongerlo - Da Vinci-museum 2260 Westerlo (Tongerlo) 

50 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier Abdij Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 
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101 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

NSB (oud-strijders) Afdeling Tongerlo - Oosterwijk 2260 Westerlo (Tongerlo) 

102 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Sint-Annamaatschappij 2260 Westerlo (Tongerlo) 

124 IE - Ambacht/ Vaardigheid Levende Molens vzw 2260 Westerlo (Tongerlo) 

125 IE - Ambacht/ Vaardigheid La Corda 2260 Westerlo (Tongerlo) 

179 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint Norbertusgilde Tongerlo vzw (kolveniersgilde) 2260 Westerlo (Tongerlo) 

220 
IE - Sociaal gebruik: 

Overig 
Teppeschieten 2260 Westerlo (Tongerlo) 

277 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Anna 2260 Westerlo (Tongerlo) 

278 Kerkraad Parochie Sint-Anna 2260 Westerlo (Tongerlo) 

345 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool - 't Grafiekje  2260 Westerlo (Tongerlo) 

346 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 

Vrije Lagere school voor buitengewoon onderwijs - 

Tongelsbos 
2260 Westerlo (Tongerlo) 

378 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Tongelsbos Buitengewoon Secundair Onderwijs 2260 Westerlo (Tongerlo) 

457 
Sociaal gebruik: zang/ 

dans/ muziek 
A capellagroep Oh lala zie doa 2260 Westerlo (Tongerlo) 
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465 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

480 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
T Lenske 2260 Westerlo (Tongerlo) 

495 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

535 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Rafiki 2260 Westerlo (Tongerlo) 

536 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Tongerlo 2260 Westerlo (Tongerlo) 

180 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Antoniusgilde Voortkapel vzw 2260 Westerlo (Voortkapel) 

181 IE - Sociaal gebruik: Gilde Parochieteam Voortkapel 2260 Westerlo (Voortkapel) 

212 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfareorkest Brass-aux-Saxes 2260 Westerlo (Voortkapel) 

286 Museum Draaiorgelmuseum (Voortkapel) 2260 Westerlo (Voortkapel) 

347 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Gemeentelijke Basisschool Voortkapel 2260 Westerlo (Voortkapel) 

537 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Sjaloom 2260 Westerlo (Voortkapel) 

538 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Kontakt Voortkapel 2260 Westerlo (Voortkapel) 

614 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Sint-Ceciliakoor Voortkapel (kerkzangkoor) 2260 Westerlo (Voortkapel) 
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103 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Vrienden van het Kasteel van Westerlo vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

104 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

NSB (oud-strijders) Afdeling Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

109 

Erfgoedvereniging 

waarvan werking 

verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Vrienden van Bergom 2260 Westerlo (Westerlo) 

182 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Ambrosiusgilde Westerlo (bijengilde) 2260 Westerlo (Westerlo) 

183 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Sebastiaansgilde Westerlo vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

213 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare Hoop en Vlijt 2260 Westerlo (Westerlo) 

214 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 

Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Olen en Sint-Cecilia 

Tongerlo 
2260 Westerlo (Westerlo) 

245 
IE - Sociaal gebruik: 

Zang/ dans/ muziek 
Die Spelewei Volkskunstgroep vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

246 

IE - Sociaal gebruik: 

Zang/ dans/ muziek + IE - 

Ambacht/ Vaardigheid 

Westelfolk vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

247 Kasteel (nog bewoond) Kasteel familie de Merode 2260 Westerlo (Westerlo) 
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248 
Kasteel (thans 

gemeentehuis) 
Kasteel Jeanne de Merode 2260 Westerlo (Westerlo) 

279 Kerkraad Kerkfabriek Sint-Lambertus 2260 Westerlo (Westerlo) 

304 
Onderwijsinstelling 

(gra(a)d(en) onbekend) 
Daltonschool Het Leerlabo Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

357 

Onderwijsinstelling 

(kunstacademie/ 

muziekacademie) 

Academie Beeldende Kunst Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

379 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Daltonatheneum het Leerlabo 2260 Westerlo (Westerlo) 

380 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! CVO EduKempen 2260 Westerlo (Westerlo) 

397 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Kunstencampus Westerlo - Academie voor Beeldende 

kunst en Academie voor Muziek, Woord en Dans 
2260 Westerlo (Westerlo) 

420 Parochie Parochie O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen 2260 Westerlo (Westerlo) 

466 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Westerlo-Centrum 2260 Westerlo (Westerlo) 

496 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

539 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Jongensstad 2260 Westerlo (Westerlo) 

540 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Kreato 2260 Westerlo (Westerlo) 

541 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Gewest Kwarekken 2260 Westerlo (Westerlo) 
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542 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Gewest Groot Zuiderkempen 2260 Westerlo (Westerlo) 

543 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Jeugdhuis Phoenix 2260 Westerlo (Westerlo) 

615 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Koor De Vroolijke Westelaren (mannenkoor) 2260 Westerlo (Westerlo) 

616 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Zangkoor De Klingel 2260 Westerlo (Westerlo) 

636 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Cultuurraad Westerlo 2260 Westerlo (Westerlo) 

637 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Toerisme Westerlo vzw 2260 Westerlo (Westerlo) 

646 Stad/ gemeente: Dienst Gemeente Westerlo - Dienst Cultuur & Erfgoed 2260 Westerlo (Westerlo) 

647 
Stad/ gemeente: 

Gemeentelijk archief 
Gemeentehuis 2260 Westerlo (Westerlo) 

652 
Stad/ gemeente: 

Openbare bibliotheek 

Openbare Bibliotheek Westerlo (collectie 

Heemmuseum) 
2260 Westerlo (Westerlo) 

215 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens Zoerle-Parwijs 

2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 

348 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool De Springplank 

2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 

421 Parochie Parochie Sint-Niklaas 
2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 

497 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Zoerle-Parwijs 

2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 
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544 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro De Keten 

2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 

617 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Sint-Ceciliakoor Zoerle-Parwijs (kerkzangkoor) 

2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 

618 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Sint-Ceciliakoor Westerlo Centrum (kerkzangkoor) 

2260 Westerlo (Zoerle-

Parwijs) 

5 
Bovenlokale digitale 

collectie 
Virtuele collectie 'ABC van de Demervallei' 3200 Aarschot 

9 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

AGB Het Gasthuis Stadsbrouwerij (o.a.  Aarschotse 

Bruine) 
3200 Aarschot 

10 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Brouwerij Braus 3200 Aarschot 

11 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Brouwerij Den Druppel (Aarschot) 3200 Aarschot 

12 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

De Bijenboer (Aarschot) 3200 Aarschot 

13 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

De Vliertuin (Streekproducten) 3200 Aarschot 

14 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Het Nijswolkje 3200 Aarschot 
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15 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Het Slakkenhof 3200 Aarschot 

16 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Imker Torfs Herman 3200 Aarschot 

17 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

T Bruine café 3200 Aarschot 

18 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Wijnbouwbedrijf Ten Bunder 3200 Aarschot 

63 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: kasteel) 

Kasteel van Nieuwland 3200 Aarschot 

67 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: 

watermolen) 

Hotel 's Hertogenmolens 3200 Aarschot 

87 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Orde van de Hagelanders vzw 3200 Aarschot 

115 IE - Ambacht/ Vaardigheid Kantclub De Vlasblomme vzw 3200 Aarschot 

129 IE - Praktijk m.b.t. natuur ATB Natuurvrienden Aarschot 3200 Aarschot 
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130 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw 3200 Aarschot 

141 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV Gilde Der Kasseistampers 3200 Aarschot 

142 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Travellers 3200 Aarschot 

154 IE - Sociaal gebruik: Gilde Hertogelijke Sint-Sebastiaansgilde Aarschot 3200 Aarschot 

155 IE - Sociaal gebruik: Gilde Scheepstrekkersgilde Aarschot 3200 Aarschot 

184 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 

Kermiscomité Aarschot (verzameling van foorfamilies 

die de Aarschotse kermissen i.s.m. de stad Aarschot 

organiseren) 

3200 Aarschot 

235 
IE - Sociaal gebruik: 

Reuzen 
Bacchus en Bacchusin (reuzen) 3200 Aarschot 

236 
IE - Sociaal gebruik: 

Reuzen 

Stadsreus Lowieke De Kasseistamper (reuzengilde met 

jaarlijkse stoet en deelname aan diverse folkloristische 

evenementen) 

3200 Aarschot 

241 
IE - Sociaal gebruik: 

Zang/ dans/ muziek 
Volksdansgroep Rebetika 3200 Aarschot 

242 
IE - Sociaal gebruik: 

Zang/ dans/ muziek 
Volksdansgroep Salom 3200 Aarschot 

422 
Particulier/ 

erfgoedgeïnteresseerde 
Verlinden Willem 3200 Aarschot 

425 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Aarschot Weleer  3200 Aarschot 
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426 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Gybels Bert 3200 Aarschot 

427 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Goethuys Christa  3200 Aarschot 

428 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Noppen Johan 3200 Aarschot 

429 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 

Van Winckel Theo - prentkaartverzamelaar en 

samensteller digitale verzameling 
3200 Aarschot 

459 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Vermeylenfonds 3200 Aarschot 

467 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Clickshot 3200 Aarschot 

545 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Internationaal artistiek forum 3200 Aarschot 

546 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Museum Aarschot: kunstenaars 3200 Aarschot 

547 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Van Kerckhoven Pieter 3200 Aarschot 

568 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Aleydis Theater vzw 3200 Aarschot 

569 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 

Kamiel Kemels (pseudoniem voor Ronny Van 

Cauwenbergh; auteur, regisseur en acteur; afkomstig 

uit Diest, wonend in Aarschot) 

3200 Aarschot 
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570 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
T Gelroewes T'jater 3200 Aarschot 

574 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Aquila operette 3200 Aarschot 

575 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Twee jaarlijkse evocaties rond historisch thema 3200 Aarschot 

576 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Vrij Ourodenberghs Toneel vzw 3200 Aarschot 

656 

Stad/ gemeente: Stedelijk 

archief + 

Documentatiecentrum 

SADA - Stedelijk Archief en Documentatiecentrum 

Aarschot 
3200 Aarschot 

69 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 

HAKVH - Hertogelijke Aarschotse Kring voor 

Heemkunde + Documentatiecentrum vzw 
3200 Aarschot (Aarschot) 

70 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 

WAGDI - Werkgroep Aarschotse Geschiedenis 

Documentatie en Informatie 
3200 Aarschot (Aarschot) 

85 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Huizengeschiedenis Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

88 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Sint-Rochuscomité (feitelijke vereniging Aarschot) 

Toerisme Aarschot 
3200 Aarschot (Aarschot) 

110 Gidsenbond Aarschotse Gidsenbond 3200 Aarschot (Aarschot) 

126 
IE - Mondelinge 

overlevering 

HAKVH - Hertogelijke Aarschotse Kring voor 

Heemkunde + Documentatiecentrum vzw - Werkgroep 

Dialecten 

3200 Aarschot (Aarschot) 
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249 Kerkraad 

Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw (fusie: Christus Koning 

Aarschot + HH. van Jezus Ourodenberg + O.-L.-Vrouw 

Aarschot) 

3200 Aarschot (Aarschot) 

305 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 

Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon 

onderwijs - Elzenhof 
3200 Aarschot (Aarschot) 

306 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege 3200 Aarschot (Aarschot) 

307 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
GO! Basisschool Zonnedorp Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

308 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool De Springplank 3200 Aarschot (Aarschot) 

309 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Go! Basisschool - De Hoogvlieger 3200 Aarschot (Aarschot) 

310 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool - Sancta Maria 3200 Aarschot (Aarschot) 

358 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Damiaaninstituut 3200 Aarschot (Aarschot) 

359 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Centrum voor Leren en Werken Damiaaninstituut 3200 Aarschot (Aarschot) 

360 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Sint-Jozefscollege 3200 Aarschot (Aarschot) 

361 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Instituut Sancta Maria  3200 Aarschot (Aarschot) 

362 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! SIMA  3200 Aarschot (Aarschot) 

363 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! SIBA  3200 Aarschot (Aarschot) 
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364 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 

Stedelijke School Buitengewoon Secundair Onderwijs 

De Brug 
3200 Aarschot (Aarschot) 

365 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! Atheneum KAMSA Aarschot  3200 Aarschot (Aarschot) 

381 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Hagelandse Academie voor Beeldende kunst (Diest, 

Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem) 
3200 Aarschot (Aarschot) 

382 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Centrum voor Volwassenenonderwijs Qrios 3200 Aarschot (Aarschot) 

383 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
GO! Centrum voor volwassenenonderwijs VOLT 3200 Aarschot (Aarschot) 

384 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Ligo Oost-Brabant regio Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

385 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Huis van het Nederlands afd. Vlaams-Brabant 3200 Aarschot (Aarschot) 

386 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Synkroon vzw 3200 Aarschot (Aarschot) 

482 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

498 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Jeugdhuis De Klinker 3200 Aarschot (Aarschot) 

504 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KSA Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

506 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts & Gidsen Sint-Jan Berchmans Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

507 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Mixed 3200 Aarschot (Aarschot) 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       226 
 

623 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Aarschotse cultuurraad 3200 Aarschot (Aarschot) 

624 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Stedelijke Archiefcommissie Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

625 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Stedelijke Museumcommissie Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

638 Stad/ gemeente: Dienst Stad Aarschot - Dienst Cultuur 3200 Aarschot (Aarschot) 

648 
Stad/ gemeente: 

Openbare bibliotheek 
Stedelijke Openbare Bibliotheek Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

657 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

Museum 
Stedelijk Museum Aarschot 3200 Aarschot (Aarschot) 

156 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Gelrode 3200 Aarschot (Gelrode) 

201 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 

Fanfare De Dalgalmen Gelrode (Kon Harmonie der oud-

strijders) Cantate Carilla Aquila 
3200 Aarschot (Gelrode) 

202 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare De Demervallei Langdorp 3200 Aarschot (Gelrode) 

250 Kerkraad 
Kerkraad Sint-Nicolaas (fusie: Sint-Cornelius Gelrode + 

Sint-Niklaas Rillaar) 
3200 Aarschot (Gelrode) 

287 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Pastoor Dergent 3200 Aarschot (Gelrode) 

481 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Gelrode 3200 Aarschot (Gelrode) 

387 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Fanfare Sint-Pietersvrienden Gijmel 3200 Aarschot (Gijmel) 
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311 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Ourodenberg 

3200 Aarschot 

(Ourodenberg) 

500 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Heilig Hart Ourodenberg 

3200 Aarschot 

(Ourodenberg) 

548 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Kunst en Vermaak Ourodenberg 
3200 Aarschot 

(Ourodenberg) 

573 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
KWB-toneel Ourodenberg 

3200 Aarschot 

(Ourodenberg) 

143 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV Zonder Drank Gene Klank vzw 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

157 IE - Sociaal gebruik: Gilde Bier- en wijngilde ’t Alternatief 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

158 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Wolfsdonk 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

185 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Spiegeltentfeesten 175 jaar 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

203 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare de Verenigde Vrienden Wolfsdonk 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

221 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Sint-Antonius varkenskoppenverkoop 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

222 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 

Sint-Antoniusprocessie (om de vijf jaar in september, 

2012, 2017, 2022, ...) 
3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

223 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 

Sint-Antoniustraditie (viering) telkens op de zondag na 

17 januari 
3200 Aarschot (Wolfsdonk) 

312 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Onze School Wolfsdonk 3200 Aarschot (Wolfsdonk) 
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127 
IE - Mondelinge 

overlevering 
Verhalen verbindend platteland 

3200 Wolfsdonk, Langdorp, 

Gijmel 

19 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier Wolfcafé 3201 Aarschot (Langdorp) 

86 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

De Kroon op het Werk 3201 Aarschot (Langdorp) 

159 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Langdorp 3201 Aarschot (Langdorp) 

224 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Sint-Pieterprocessie Langdorp (15 augustus) 3201 Aarschot (Langdorp) 

251 Kerkraad 

Kerkraad Sint-Pieter (fusie: Sint-Pieter Langdorp + St.-

Antonius Abt Wolfsdonk + O.-L.-Vrouw van Fatima 

Gijmel) 

3201 Aarschot (Langdorp) 

313 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool O.L.V. van Fatimaschool 3201 Aarschot (Langdorp) 

314 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Sint-Pietersschool 3201 Aarschot (Langdorp) 

460 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Aarschot 3201 Aarschot (Langdorp) 

499 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Gijmel 3201 Aarschot (Langdorp) 

503 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
OS 163ste Bevers Aarschot 3201 Aarschot (Langdorp) 

505 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Wolfsdonk 3201 Aarschot (Wolfsdonk) 
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20 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Vinobelga-wijndomein Hagelander 3202 Aarschot (Rillaar) 

65 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: 

voormalige hoeve) 

B&B Het huis van Peter Mot 3202 Aarschot (Rillaar) 

144 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Rode Broeken 3202 Aarschot (Rillaar) 

145 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Witte Broeken 3202 Aarschot (Rillaar) 

160 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

204 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Fanfare de Mottegalm Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

288 Onderwijsinstelling (basis) GO! Basisschool Dol-fijn Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

315 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
GO! Basisschool De Knipoog 3202 Aarschot (Rillaar) 

388 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Hamaril Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

398 Parochie 
Parochie Sint-Nicolaas (fusie: Sint-Cornelius Gelrode + 

Sint-Niklaas Rillaar) 
3202 Aarschot (Rillaar) 

501 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Rillke 3202 Aarschot (Rillaar) 

502 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chirojongens Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 
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571 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
RAT: Rillaars Amateur theater 3202 Aarschot (Rillaar) 

572 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
T’Flater Tejater Rillaar 3202 Aarschot (Rillaar) 

35 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Zuger 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem 

138 
IE - Sociaal gebruik: 

Bedelzang 
Oudjaars zingen 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem 

472 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Objectief 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem 

473 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Scherp-Zicht 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem 

586 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Toneelgroep Sint-Pieter vzw 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem 

328 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 

Stedelijke Basisschool - Zichem-Keiberg-

Scherpenheuvel 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Keiberg) 

4 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Basiliek Scherpenheuvel 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

78 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Erfgoed Scherpenheuvel vzw 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

148 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
Carnavalsweekend 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

231 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Bedevaart Scherpenheuvel (1 mei) 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

232 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Kaarskensprocessie 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 
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262 Kerkraad Kerkfabriek O.-L.-Vr. te Scherpenheuvel 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

299 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

329 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 

GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs - 

Woudlucht 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

351 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

408 Parochie Parochie Onze-Lieve-Vrouw 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

486 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Scherpenheuvel 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

641 Stad/ gemeente: Dienst Stad Scherpenheuvel-Zichem - Dienst Stadspromotie 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

642 Stad/ gemeente: Dienst 
Stad Scherpenheuvel-Zichem - Dienst Cultuur & 

Erfgoed 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Scherpenheuvel) 

149 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Bezembinders van Schoonderbuken 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Schoonderbuken) 

330 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Sint-Jozefsschool Schoonderbuken 

3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Schoonderbuken) 

409 Parochie Parochie Sint-Jozef en Antonius van Padua 
3270 Scherpenheuvel-

Zichem (Schoonderbuken) 

1 Abdij Abdij Averbode 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

36 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Het Moment 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 
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37 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Ijsroosje (ijs) 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

38 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Wijndomein Coberger Averbode 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

79 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Heemkring Averbode vzw 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

100 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Frans M. Olbrechtgenootschap 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

150 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Tutters 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

219 
IE - Sociaal gebruik: 

Overig 
Lekdreef 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

300 Onderwijsinstelling (basis) Stedelijke Basisschool 't Belhameltje  
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

331 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool De Vlindertuin 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

352 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
Sted. Basisschool 't Belhameltje  

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

410 Parochie Parochie Sint-Jan Baptist 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

411 Parochie Parochie Sint-Michiel 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

424 
Particulier/ 

erfgoedgeïnteresseerde 
Particulier 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 
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487 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Averbode-Zichem 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

523 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Averbode 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

567 
Socio-culturele vereniging: 

Sport 
Volleybalclub Everbeur 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

622 
Socio-culturele vereniging: 

Ziekenzorg 
Samana Averbode 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Averbode) 

332 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Ons Wereldje  

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Okselaar) 

39 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Biekes 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

40 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Paters en Prinsen 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

80 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Heemkring ‘t' Land van Sichem 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

81 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
De Maagdentoren vzw 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

113 Gidsenbond VVV Gidsenbond Scherpenheuvel-Zichem 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

263 Kerkraad Kerkraad Sint-Eustachius 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

284 Museum Museum Huize Ernest Claes 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       234 
 

301 Onderwijsinstelling (basis) Stedelijke Basisschool 't Stokpaardje 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

353 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
Sted. Basisschool 't Stokpaardje 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

412 Parochie Parochie Sint-Eustachius 
3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

458 
Socio-culturele vereniging: 

Cultuur 
Markant Scherpenheuvel 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

490 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Ouderraad 't Stokpaardje 

3271 Scherpenheuvel-

Zichem (Zichem) 

333 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
VBS St-Jozefsschool Messelbroek 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Messelbroek) 

488 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Messelbroek 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Messelbroek) 

264 Kerkraad Kerkfabriek Testelt 
3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

334 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool Den Hulst  

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

335 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Stedelijke Basisschool 't steltje  

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

390 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
GO! Centrum voor volwassenenonderwijs VOLT 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

413 Parochie Parochie Sint-Jozef 
3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

449 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Buren van Sint-Jozef (Sint-Jozefskapel Testelt) 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 
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489 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Testelt 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

491 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Jeugdhuis 't Perron vzw 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

524 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro De Keten 

3272 Scherpenheuvel-

Zichem (Testelt) 

21 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Confrerie van den Cruydtcoeck 3290 Diest 

22 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Djinn Creations (Nonneke) 3290 Diest 

23 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Xaverius (eetcultuur) 3290 Diest 

51 
Economische activiteit: 

culturele ondernemer 
De Kwartiermakerij 3290 Diest 

55 
Economische activiteit: 

industrie 
Koffiebranderij Stroobants 3290 Diest 

56 
Economische activiteit: 

industrie 
ShoePost 3290 Diest 

61 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: 

herenwoning) 

B&B La maison de Fille 3290 Diest 

71 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Mondis 3290 Diest 
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111 Gidsenbond Diestse Gidsenbond 3290 Diest 

112 Gidsenbond VVV Diest 3290 Diest 

116 IE - Ambacht/ Vaardigheid Centrum voor Kunst en Restauratie 3290 Diest 

117 IE - Ambacht/ Vaardigheid 
Glaskunstenaar Warner Berckmans (doet ook 

restauraties) 
3290 Diest 

118 IE - Ambacht/ Vaardigheid Kant- en Textielcentrum Begijnhof Diest 3290 Diest 

131 IE - Praktijk m.b.t. natuur Natuurpunt vzw 3290 Diest 

132 IE - Praktijk m.b.t. natuur Webbekoms Broek 3290 Diest 

146 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
Stadscarnaval Gilde van Tielebuis Diest vzw 3290 Diest 

161 IE - Sociaal gebruik: Gilde Rederijkerskamer Die Reyn Lelieblomme 3290 Diest 

237 
IE - Sociaal gebruik: 

Reuzen 
Tijl Uilenspiegel (reus) 3290 Diest 

252 Kerkraad Kerkraad Sint-Hubertus 3290 Diest 

430 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Daniël Jannes - verzameling i.v.m. Citadel Diest 3290 Diest 

431 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Fam. Philippen - collectie van Pro-Arte in bezit 3290 Diest 
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432 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Fons Bonroy - auteur boeken Diesters dialect 3290 Diest 

433 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 

Francis Hendrickx - verzamelaar van Diestiana + bezit 

enkele retro-caravans 
3290 Diest 

434 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Marc Brans - Fotocollectie 3290 Diest 

435 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 

Nand Smeyers - verzamelaar oude foto's van Diest en 

deelgemeenten en volksverhalen 
3290 Diest 

436 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 

Olav Grondelaars - verzamelaar omtrent figuur Jan 

Heylen 
3290 Diest 

437 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Patrick Pasmans - Muntencollectie 3290 Diest 

438 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Paul Cresens - verzamelaar van Diestiana 3290 Diest 

439 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 

Raoul Dirix - maakte films m.b.t. specifieke Diestse 

histories 
3290 Diest 

440 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Roger Vandeplassche - grote fotocollectie van Diest 3290 Diest 

441 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Joris Tulkens 3290 Diest 

442 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Willy Grisez - bierverleden 3290 Diest 

461 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Diest 3290 Diest 

468 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Filmclub Damci 3290 Diest 
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469 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Licht Vast 3290 Diest 

470 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Schaffense Filmclub 3290 Diest 

553 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Diestse Concertband Ons Vermaak 3290 Diest 

554 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Harmonie Sint-Isidorus Deurne 3290 Diest 

555 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Jazzisfaction Bigband 3290 Diest 

577 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
De Profeten 3290 Diest 

578 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Koninklijk Toneelgezelschap Uilenspiegel 3290 Diest 

579 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Koninklijk Vlaams Toneel 3290 Diest 

598 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Barbarakoor 3290 Diest 

599 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Dionysiuskoor 3290 Diest 

600 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Ma Cantare 3290 Diest 

601 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Pop-up Al Coda 3290 Diest 

602 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Vocale Ad Hoc 3290 Diest 
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626 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 

Cultuurraad Diest (bestaat uit socio-culturele 

verenigingen, incl. erfgoedverfgoedverenigingen w id 

raad van beheer vertegenwoordigd door 2 

afgevaardigden) 

3290 Diest 

649 
Stad/ gemeente: 

Openbare bibliotheek 
Openbare Bibliotheek Diest 3290 Diest 

72 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Heemkundige Kring Deurne 3290 Diest (Deurne) 

289 Onderwijsinstelling (basis) Gemeentelijke Basisschool 3290 Diest (Deurne) 

349 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
KSD Kleuterschool Deurne 3290 Diest (Deurne) 

399 Parochie Parochie Sint-Engelbertus 3290 Diest (Deurne) 

517 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Deurne 3290 Diest (Deurne) 

8 Congregatie Congregatie van de Gasthuiszusters 3290 Diest (Diest) 

73 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief vzw 3290 Diest (Diest) 

74 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Geschied- en Heemkundige Kring Arnoldus IV vzw 3290 Diest (Diest) 

89 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Familiekunde Vlaanderen Regio Diest = Ch. Fr. 

Stallaert 
3290 Diest (Diest) 
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90 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Catharinakring Diest vzw (Begijnhof) 3290 Diest (Diest) 

91 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

DVF - Diestse Vereniging voor Familie- & Heemkunde 

vzw 
3290 Diest (Diest) 

92 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Keep The Spirit Alive (KTSA - Para's) 3290 Diest (Diest) 

93 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Werkgroep Museum Gasthuisapotheek 3290 Diest (Diest) 

105 

Erfgoedvereniging 

waarvan werking 

verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Vrienden Stedelijk Museum en Archief vzw 3290 Diest (Diest) 

106 

Erfgoedvereniging 

waarvan werking 

verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Koninklijke Vrienden Sint-Sulpitiuskerk Diest vzw 3290 Diest (Diest) 

119 IE - Ambacht/ Vaardigheid Boekbinderij en boekrestauratie J.J. Camps 3290 Diest (Diest) 

162 IE - Sociaal gebruik: Gilde Koninklijke Sint-Jorisgilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Diest) 
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163 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Barbaragilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Diest) 

164 IE - Sociaal gebruik: Gilde Sint-Sebastiaansgilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Diest) 

186 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 

Begijnhof bij Kaarslicht: elke 1ste zondag van 

september 
3290 Diest (Diest) 

225 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 

Allerheiligenbegankenis (1 november) (behoort tot 

Kerkraad Sint-Jan Berchmans) 
3290 Diest (Diest) 

253 Kerkraad 

Kerkraad Sint-Jan Berchmans (fusie van Parochie Sint-

Sulpitius en Dionysius + Sint-Trudo + H. Kind Jezus + 

O.-L.-Vrouw + Sint-Catharina (Begijnhof) + Sint-

Martha) 

3290 Diest (Diest) 

254 Kerkraad 
Allerheiligenkapel (behoort tot Kerkraad Sint-Jan 

Berchmans) 
3290 Diest (Diest) 

255 Kerkraad 
Geboortehuis Sint-Jan Berchmans (behoort tot 

Kerkraad Sint-Jan Berchmans) 
3290 Diest (Diest) 

280 Museum 
Pegasus Museum vzw (Museum van de Belgische 

Parachutisten, Diest) 
3290 Diest (Diest) 

281 Museum Comt’ in m’ne hof (Begijnhofhuisje) 3290 Diest (Diest) 

282 Museum Museum voor Religieuze Kunst (Sint-Sulpitiuskerk) 3290 Diest (Diest) 

290 Onderwijsinstelling (basis) Freinetschool De Pit 3290 Diest (Diest) 

291 Onderwijsinstelling (basis) 
KSD Warandeschool - Vrije Basisschool voor 

Buitengewoon onderwijs 
3290 Diest (Diest) 
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292 Onderwijsinstelling (basis) GO! Basisschool De Kleine Prins 3290 Diest (Diest) 

316 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
KSD Sint-Jan 3290 Diest (Diest) 

317 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
GO! Freinetschool De Pit 3290 Diest (Diest) 

318 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
KSD Campus Voorzienigheid 3290 Diest (Diest) 

319 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
KSD Campus Wijngaard  3290 Diest (Diest) 

366 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! De Prins Diest  3290 Diest (Diest) 

367 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
De Prins Campus Boudewijnvest 3290 Diest (Diest) 

368 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
KSD Eerste en tweede graad 3290 Diest (Diest) 

369 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
KSD OKAN 3290 Diest (Diest) 

370 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
KSD Derde graad 3290 Diest (Diest) 

389 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Hagelandse Academie voor Muziek & Woord (Diest, 

Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem) 
3290 Diest (Diest) 

400 Parochie Parochie Sint-Jan Berchmans 3290 Diest (Diest) 

483 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Diest 3290 Diest (Diest) 
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508 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Sint-Jan 3290 Diest (Diest) 

509 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Sint-Lutgardis 3290 Diest (Diest) 

510 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Poolster 3290 Diest (Diest) 

511 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KSA Diest 3290 Diest (Diest) 

513 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Akabe Biebel 3290 Diest (Diest) 

516 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
JNM Demervallei 3290 Diest (Diest) 

639 Stad/ gemeente: Dienst Stad Diest - Dienst Erfgoed & Musea 3290 Diest (Diest) 

655 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

archief 
Stadsarchief Diest 3290 Diest (Diest) 

658 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

Museum 
Museum Gasthuisapotheek 3290 Diest (Diest) 

659 
Stad/ gemeente: Stedelijk 

Museum 
Stadsmuseum de Hofstadt 3290 Diest (Diest) 

24 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Claessens Koffie 3290 Diest (Schaffen) 

94 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Diestse Studiekring voor Numismatiek vzw 3290 Diest (Schaffen) 
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95 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Postzegelkring K.V.B.P.-afdeling Diest 3290 Diest (Schaffen) 

96 

Erfgoedvereniging gericht 

op één specifiek type 

cultureel erfgoed 

Schaffen Classic vzw (oldtimers) 3290 Diest (Schaffen) 

147 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV De Springers Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

165 IE - Sociaal gebruik: Gilde Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde (schuttersgilde) 3290 Diest (Schaffen) 

205 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Koninklijke Fanfare Sint-Hubertus Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

226 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Sint-Hubertusviering 3290 Diest (Schaffen) 

293 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Klaverdrie 3290 Diest (Schaffen) 

294 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Klaverdrie De Vleugt 3290 Diest (Schaffen) 

295 Onderwijsinstelling (basis) Gemeentelijke Basisschool 3290 Diest (Schaffen) 

296 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Basisschool Klaverdrie Heze 3290 Diest (Schaffen) 

401 Parochie Parochie H. Familie 3290 Diest (Schaffen) 

402 Parochie Parochie Sint-Hubertus 3290 Diest (Schaffen) 
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484 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

515 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Schaffen 3290 Diest (Schaffen) 

518 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Vleugt 3290 Diest (Schaffen) 

566 
Socio-culturele vereniging: 

Sport 
DAC - Diest Aeroclub vzw 3290 Diest (Schaffen) 

75 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Limes Tamera 3290 Diest (Webbekom) 

512 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Webbekom 3290 Diest (Webbekom) 

580 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Webbekomedie 3290 Diest (Webbekom) 

166 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke gilde 3293 Diest (Kaggevinne) 

297 Onderwijsinstelling (basis) Vrije Kleuterschool - De Notenlaar 3293 Diest (Kaggevinne) 

350 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
KSD De Notelaar 3293 Diest (Kaggevinne) 

556 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie Sint-Jan Berchmans Kaggevinne 3293 Diest (Kaggevinne) 

25 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier Tripel V 3294 Diest (Molenstede) 

57 
Economische activiteit: 

industrie 
Marmo 3294 Diest (Molenstede) 
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76 
Erfgoedvereniging/ 

Heemkring 
Heemkring Molenstede 3294 Diest (Molenstede) 

206 
IE - Sociaal gebruik: 

Muziek: Fanfare 
Koninklijke Fanfare Sint-Amandusvrienden Molenstede 3294 Diest (Molenstede) 

298 Onderwijsinstelling (basis) Gemeentelijke Basisschool De Buitenkans 3294 Diest (Molenstede) 

320 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije School Buitengewoon  3294 Diest (Molenstede) 

403 Parochie Parochie Sint-Jozef 3294 Diest (Molenstede) 

443 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Jan Peirelinck - beeldhouwer 3294 Diest (Molenstede) 

444 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 

Familiearchief + eigenaar domein Groot Asdonk park 

Engels hof 
3294 Diest (Molenstede) 

462 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Molenstede 3294 Diest (Molenstede) 

514 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Molenstede Hatsjikidee 3294 Diest (Molenstede) 

581 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Meulstee lacht wee 3294 Diest (Molenstede) 

6 
Bovenlokale digitale 

collectie 

Collectie van Grenzeloos, 25 jaar Limburgs-Roemeense 

samenwerking 
3980 Tessenderlo 

41 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier 'Dief!' 3980 Tessenderlo 
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42 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Bier Neuzebier 3980 Tessenderlo 

43 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Brouwerij Engilsen (o.a. Dief!) 3980 Tessenderlo 

44 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Looise Spiekoek 3980 Tessenderlo 

59 
Economische activiteit: 

industrie 
Tessenderlo Chemie 3980 Tessenderlo 

62 

Economische activiteit: 

overnachten en verblijven 

(historisch kader: 

herenwoning) 

AubergInn 3980 Tessenderlo 

128 
IE - Mondelinge 

overlevering 
De Looise Singers 3980 Tessenderlo 

139 
IE - Sociaal gebruik: 

Bedelzang 
Nieuwjaars zingen 3980 Tessenderlo 

151 
IE - Sociaal gebruik: 

Carnaval 
CV The Bierneuzen 3980 Tessenderlo 

188 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Braderie Centrum met The Classic op maandag 3980 Tessenderlo 

189 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Kermis Centrum 3980 Tessenderlo 

233 
IE - Sociaal gebruik: 

Praktijk m.b.t. geloof 
Sintemette-stoet (Sint-Maarten) 3980 Tessenderlo 
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238 
IE - Sociaal gebruik: 

Reuzen 

Taxander en Nera (reuzen) (in leven gehouden door 

LAD?) 
3980 Tessenderlo 

243 
IE - Sociaal gebruik: 

Zang/ dans/ muziek 
Volksdansgroep Rondinella 3980 Tessenderlo 

244 
IE - Sociaal gebruik: 

Zang/ dans/ muziek 
Volksdansgroep Rondinella 3980 Tessenderlo 

265 Kerkraad O.L.V. Onbevlekt ontvangen 3980 Tessenderlo 

266 Kerkraad Kerkraad Sint-Jozef Werkman Schoot 3980 Tessenderlo 

267 Kerkraad Kerkraad Sint-Lucia Engsbergen 3980 Tessenderlo 

391 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 

Academie Beeldende Kunsten (afdeling Heusden-

Zolder) 
3980 Tessenderlo 

392 
Onderwijsinstelling 

(volwassenenonderwijs) 
Academie voor Muziek & Woord 3980 Tessenderlo 

450 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Maurice Ceunen - bidprentjes 3980 Tessenderlo 

451 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Peter Meert - oude foto's 3980 Tessenderlo 

452 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
René Heselmans - oude postkaarten 3980 Tessenderlo 

453 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Mil Cuypers - oude koetsen en huifkarren (ook te huur) 3980 Tessenderlo 

454 
Particulier/ lokale 

sleutelfiguur 
Artess (vroegere kunstkring Tessenderlo) 3980 Tessenderlo 
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474 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
ArteLoo vereniging voor fotografie 3980 Tessenderlo 

475 
Socio-culturele vereniging: 

Fotoclub/ Filmclub 
Fotoclub Looi 3980 Tessenderlo 

550 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Broeder Max Stichting 3980 Tessenderlo 

551 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

KunsT 3980 Tessenderlo 

552 

Socio-culturele vereniging: 

Kunstkring/ 

Kunstenaarsvereniging 

Kunstkring Tessenderlo (beheer Molenhuis) 3980 Tessenderlo 

558 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie Cecilia 3980 Tessenderlo 

559 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Jeugdharmonie Looco 3980 Tessenderlo 

560 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Musicband Odyssey vzw 3980 Tessenderlo 

607 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
YESSYDO 3980 Tessenderlo 

621 
Socio-culturele vereniging: 

Zang/ dans/ muziek 

De Revue, jaarlijks in SOK Deurne, maar ontstaan in 

Tessenderlo 
3980 Tessenderlo 

635 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Cultuurplatform 3980 Tessenderlo 

653 
Stad/ gemeente: 

Prijsuitreiking 
Jaarlijkse uitreiking cultuurprijzen en -penningen 3980 Tessenderlo 
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654 
Stad/ gemeente: 

Prijsuitreiking 

Minus van Looiprijs om de drie jaar voor lokaal 

cultuurbrenger met erfgoedaccent 
3980 Tessenderlo 

190 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Kermis Berg 3980 Tessenderlo (Berg) 

268 Kerkraad Parochie Sint-Barbara 3980 Tessenderlo (Berg) 

174 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Engsbergen 
3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

191 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Kermis Engsbergen 

3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

269 Kerkraad Parochie Sint-Lucia 
3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

415 Parochie Parochieteam Sint-Lucia Engsbergen 
3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

530 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouting Engsbergen 

3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

531 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts & Gidsen Tessenderlo Centrum 

3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

561 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Jeugdharmonie Movimento Engsbergen 

3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

562 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie Sint-Lucia Engsbergen 

3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

608 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Kerkkoor Sint-Lucia Engsbergen 

3980 Tessenderlo 

(Engsbergen) 

175 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 
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192 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Kermis Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

270 Kerkraad Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen 3980 Tessenderlo (Hulst) 

414 Parochie Parochieteam O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

492 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Hulst - Tessenderlo 3980 Tessenderlo (Hulst) 

587 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Nele Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

588 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
Pandora Hulst 3980 Tessenderlo (Hulst) 

609 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Onze-Lieve-Vrouw Kerkkoor 3980 Tessenderlo (Hulst) 

114 Gidsenbond Bosmuseum Gidsen 3980 Tessenderlo (Schoot) 

134 IE - Praktijk m.b.t. natuur Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET) (Bosmuseum) 3980 Tessenderlo (Schoot) 

176 IE - Sociaal gebruik: Gilde Landelijke Gilde Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

193 
IE - Sociaal gebruik: 

Kermis/ markt/ braderie 
Kermis Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

271 Kerkraad Parochie Sint-Jozef Werkman 3980 Tessenderlo (Schoot) 

285 Museum Bosmuseum Gerhagen 3980 Tessenderlo (Schoot) 
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589 
Socio-culturele vereniging: 

Toneel 
De Scoeternellen - toneelkring van LG Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

610 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Kerkkoor Sint-Cecilia Schoot 3980 Tessenderlo (Schoot) 

45 

Economische activiteit: 

(verkoop van) 

streekproduct 

Imkervereniging De Verenigde Taxanders 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

82 

Erfgoedvereniging/ 

Heemkring/ 

Archeologische vereniging 

Testa vzw, archeologische vereniging (beheren 

Museum De Kelder) 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

83 

Erfgoedvereniging/ 

Heemkring/ Gemeentelijk 

archief + 

Documentatiecentrum/ 

Museum 

Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD) 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

108 

Erfgoedvereniging 

waarvan werking 

verbonden is aan een 

culturele instelling/ 

erfgoedgemeenschap 

Molenvrienden vzw voor beheer Oude Molen op de 

Berg 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

272 Kerkraad Parochie Sint-Martinus 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

302 Onderwijsinstelling (basis) 
Vrije Basisschool voor buitengewoon Onderwijs - De 

Regenboog 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

336 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
GO! Basisschool De Letterberg Tessenderlo  

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 
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337 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
De Lettertrein 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

338 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
Vrije Basisschool - Wereldwijzer 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

339 
Onderwijsinstelling 

(kleuter + basis) 
HARTeLU(s)T 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

354 
Onderwijsinstelling 

(kleuter) 
Wiebelwoud  

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

356 

Onderwijsinstelling 

(kunstacademie/ 

muziekacademie) 

Academie voor Muziek en Woord 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

371 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
GO! Atheneum Russelberg Tessenderlo  

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

372 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Campus MAX 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

373 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Campus MAX College 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

374 
Onderwijsinstelling 

(secundair) 
Campus MAX Middenschool 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

455 Pastorale eenheid Pastorale Eenheid (PE) Sint-Menas Tessenderlo-Ham 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

463 
Socio-culturele vereniging: 

Davidsfonds 
Davidsfonds Tessenderlo 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

493 
Socio-culturele vereniging: 

Gezinnen 
Gezinsbond Afdeling Tessenderlo 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

525 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro Idoe Hulst 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 
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528 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
JH Tessloo 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

529 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
KLJ Schoot 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

532 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Scouts Baden Powell Hulst 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

563 
Socio-culturele vereniging: 

Muziek 
Koninklijke Harmonie van Tessenderlo 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

611 
Socio-culturele vereniging: 

Zang 
Kerkkoor Sint-Cecilia Centrum 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

634 
Stad/ gemeente: 

Adviesraad 
Werkgroep Flankerend Onderwijs 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

643 Stad/ gemeente: Dienst Gemeente Tessenderlo - Dienst Cultuur & Erfgoed 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

644 Stad/ gemeente: Dienst Speelpleinwerking 't Keverke 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

645 Stad/ gemeente: Dienst Tienerwerking 't Stekske 
3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

651 
Stad/ gemeente: 

Openbare bibliotheek 

Cultuurhuis het Loo (Openbare Bibliotheek 

Tessenderlo) 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

526 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro JIB Looi 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

527 
Socio-culturele vereniging: 

Jeugd 
Chiro - KSA Berg 

3980 Tessenderlo 

(Tessenderlo) 

7 
Bovenlokale digitale 

collectie 

Virtuele collectie 'Langs pelgrimswegen naar 

Scherpenheuvel' 

Convenantgebiedoverschrijd

end 
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VAN CULTUREEL 
ERFGOEDACTOREN IN 

HET 

CONVENANTGEBIED
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B 3.1. SYNTHESE VAN DE BEHOEFTENBEVRAGING BIJ LOKALE 
ERFGOEDACTOREN 

Als voorbereiding voor deze driedelige bevraging werd een literatuurstudie17 uitgevoerd; we zijn 

op zoek gegaan naar ‘voorgangers’ (zowel nationaal als internationaal); immers we vinden hier 

 
17Albers, M., Sparreboom, J. (2008, december). Nulmeting inzake registratie en behoud en beheer van de collectie van MuseumgoudA. 

Haarlem, Cultureel Erfgoed Noord-Holland. 
 

Bishoff, L. (2007). Planning for Digital Preservation: A Self-Assessment Tool. Northeast Document Conservation Center. 

https://www.nedcc.org/assets/media/documents/DigitalPreservationSelfAssessmentfinal.pdf 
 

Dardess, K., Avrami, E.C., De La Torre, M., Harris, S.Y., Henry, M., Jessup W.C. (1998, augustus). The Conservation Assessment: A 

Proposed Model for Evaluating Museum Environmental Management Needs. (9:99.). Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessmodeleng.pdf 
 

De Bonth-Boonsta, L., Van Velden, A. (2009, juni). Rapport Enquête Nulmeting Kwaliteitszorg. Nederlandse Museumvereniging. 

https://museumconsulenten.nl/wp-content/uploads/2020/10/Rapport-Enquete-Nulmeting-Kwaliteitszorg-NMV-2009.pdf 
 

De Zutter, O., Steen, I. & Van Den Nieuwenhof, P. (2008). Wetenschappelijk Onderzoek naar Deelcollectie Erfgoed in het Land van Waas. 

Erfgoedcel Waasland & I.C.W. https://www.erfgoedcelwaasland.be/wp-content/uploads/2017/05/20080318_wode_eindrapport_def.pdf 
 

Ekosaari, M., Jantunen, S. & Paaskoski, L. (2014). A Checklist for Museum Collections Management Policy. Helsinki: Museum 2015 

Project and National Board of Antiquities The National Board of Antiquities’ guidelines and instructions 9. 

https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/museum-collections-management-policy.pdf 
 

Erfgoedcel Waasland. (2020, december). Wetenschappelijk onderzoek naar de deelcollecties cultureel erfgoed in het Waasland. Het 

rapport. Erfgoedcel Waasland & Interwaas. https://www.erfgoedcelwaasland.be/wp-content/uploads/2020/12/WODE2020-rapport.pdf 
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niet het warm water uit maar wel hebben we gepoogd om de meest performante vragen te 

bundelen in drie delen om te komen tot de kern van de algemene behoeften van ons lokale 

erfgoedveld. 

B 3.1.1. Bevraging over de werking van de lokale erfgoedorganisaties 

I BEVRAGING OVER DE WERKING VAN JOUW ORGANISATIE 
35 respondenten: 
Aarschot                             6 vrijwillige organisaties/ 1 niet-vrijwillige organisatie/ 1 particulier 
Diest                                  1 niet-vrijwillige organisatie/ 1 niet-vrijwillige organisatie 
Herselt                               3 vrijwillige organisaties 
Scherpenheuvel-Zichem       3 vrijwillige organisaties/ 1 niet-vrijwillige organisatie 
Tessenderlo                        6 vrijwillige organisaties 
Westerlo                             9 vrijwillige organisaties/ 2 niet-vrijwillige organisaties 
 

1. ORGANISATIE: ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

1 - 6 Administratieve gegevens 

7 Hoe heeft u deze vragenlijst ingevuld? 

 
 

86% van de respondenten 
vulde de vragenlijsten zelf 
digitaal in. 

 
Peach, C. & Foster, J. (2013, februari). Knowing the Need. Optimising preservation for library and archive collections. London: The British 
Library Preservation Advisory Centre. http://vll-

minos.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/reports/knowing_the_need.pdf. 
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2. ORGANISATIEVORM & WERKING  

8 Welke organisatievorm is van toepassing op uw organisatie? 

 

 

26% van de responderende 
organisaties zijn vzw’s, 23% 
zijn feitelijke verenigingen en 
20% zijn kerkbesturen. 
 

9 Onder welke categorie valt uw organisatie? 
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Uit de bevraging blijkt dat het 
religieus patrimonium de 
grootste groep vormt, nl. 31%.  
 
8x werd ‘Andere’ aangeduid: 
1 reactie -> ‘Gilde’ 
1 reactie -> ‘Behoud van 
specifieke en karakteristieken 
van ons deeldorp’ 
1 reactie -> 
‘Heemmuseum/oudheidk. Kr. + 
Bib. En doc. Centr. + archief’ 
1 reactie -> ‘Parochieteam’ 
1 reactie -> ‘Onroerend 
erfgoed’ 
1 reactie -> ‘Sportvereniging’ 

1 reactie -> ‘Privé’ 
 

10 Heeft uw organisatie een werking (al dan niet actief) rond beheer/bewaring van roerend en/of het levend 
houden van immaterieel erfgoedpraktijk(en)? 

 Van alle respondenten: 
34% beheert/bewaart roerend 
erfgoed 
17% houdt immaterieel 
erfgoedpraktijk(en) levend 
40% beheert/bewaart roerend 
erfgoed en houdt immaterieel 
erfgoedpraktijk(en) levend 
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1 organisatie is met geen van 
beide bezig en dient buiten 
beschouwing gelaten te worden 
in deze bevraging! 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Hoeveel leden telt uw organisatie? (Incl. bestuursleden) 

 

57% van alle respondenten 
maakt deel uit van een 
organisatie die tussen 6 en 10 
leden telt.  
 
Opvallend is dat 17% van de 
organisaties meer dan 100 
leden telt. 
 
De groep van organisaties die 
tussen 76 à 100 leden tellen en 
2 à 5 leden telt is even groot. 
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12 Werkt uw organisatie met bezoldigde medewerkers? 

 
 
 

 
74% van alle respondenten zijn 
lid van een organisatie die 
uitsluitend bestaat uit 
vrijwilligers. 

13 Uit welke profielen bestaan de bezoldigde medewerkers binnen uw organisatie? 
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60% van alle responderende 
organisaties kunnen rekenen 
op bezoldigde krachten en 
bestaan vooral uit volgende 
profielen: directie, 
coördinatoren en 
communicatiemedewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaring 4x ‘Andere’:  
1 reactie -> Administratief 

medewerkers 
1 reactie -> Arbeiders en 
bedienden 
1 reactie -> Archivaris en 
archiefmedewerkers 
1 reactie -> Koster 
 

14 Op welke bezoldigde externe expertise/ middelen doet uw organisatie occasioneel beroep? 

 
 
 
 

54% van alle respondenten 
doen geen beroep op 
professionals. We zullen later 
peilen naar de reden hiervan. 
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Indien men dan toch beroep 
doet op professionals dan zijn 
dit vooral volgende profielen: 
conserverings- en 
restauratiespecialisten, 
juridisch experts en IT-
medewerkers, 
communicatiespecialisten. 
 
 
Verklaring 7x ‘Andere’:  
2 reacties -> ‘geen’; dient 
onder categorie ‘Nvt’ gerekend 
te worden 
1 reactie -> Eigen netwerk 

1 reactie -> Architecten/ 
Studiebureau 
1 reactie -> Vormgever/ 
Drukkerij 
1 reactie -> Archivaris 
1 reactie -> 
Digitaliseringsmedewerker 
(leverancier) 
 

15 Hoeveel medewerkers werken in uw organisatie mee aan de borging van erfgoed? (Betaald en/of op 
vrijwillige basis) 
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De antwoorden varieerden tussen 0,01 VTE en 5 VTE: 
 
13x Nvt 
 
4x   0,01 VTE 
4x   0,2 VTE 
1x   0,5 VTE 
1x   0,6 VTE 
2x   1,0 VTE 
1x   1,5 VTE 
3x   2,0 VTE       
1x   5,0 VTE 
 

Het zal niet verbazen dat de 
cijfers voor zich spreken; 
organisaties waar 2 of meer 
VTE ingezet worden zijn niet-
vrijwillige organisaties. 
 
 
De meeste vrijwillige 
organisaties geven aan dat ze 
zelfs niet op frequente basis op 
een deeltijds equivalent kunnen 
rekenen. 

16 Hoeveel stagiairs/ werkstudenten werken occasioneel of op frequente basis mee aan de borging van erfgoed? 

3x     0,2 VTE (2x vrijwillige organisaties + 1x niet-vrijwillige organisatie) 
1x     0,6 VTE (tijdens toeristisch seizoen) (1 vrijwillige organisatie) 
 

89% van alle respondenten 
beroept zich niet op stagiairs of 
werkstudenten. 
 

17 Hoeveel vrijwilligers werken occasioneel of op frequente basis mee aan de borging van erfgoed? 

1x   0,01 VTE (1x vrijwillige organisatie) 
1x   0,05 VTE (1x vrijwillige organisatie) 
5x   0,2 VTE (3x vrijwillige organisatie + 2x niet-vrijwillige organisatie) 
1x   0,6 VTE (tijdens toeristisch seizoen) 
2x   1,0 VTE (1x vrijwillige organisatie + 1 niet-vrijwillige organisatie) 
1x   2,0 VTE (1x vrijwillige organisatie) 
1x   2,8 VTE (1x vrijwillige organisatie) 
1x   5,0 VTE (1x vrijwillige organisatie) 
1x   6,0 VTE (1x vrijwillige organisatie) 

 
60% van alle respondenten 
werkt niet met vrijwilligers. 
Vermoedelijk worden leden niet 
als vrijwilligers beschouwd. 
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1x   18,0 VTE (1x niet-vrijwillige organisatie die veel vrijwilligers weet aan te 
trekken) 
 

18 Wat is het jaarlijks budget van uw organisatie voor al haar activiteiten? 

13x niet ingevuld of ‘0’ ingevuld 
1x          12 
1x          50 
1x        120 
1x        200 
2x      1.000 
1x      3.000 
1x      4.500 (1x niet-vrijwillige organisatie) 
3x      5.000 
1x      6.000 
1x      7.500 
1x      8.500 
1x    10.000 
1x    12.500 
2x    30.000 
1x    35.000 
2x 500.000 (1x vrijwilligersorganisatie met 6 leden en 1 vrijwilligersorganisatie 
met 51 tot 75 leden) 
1x 2.500.000 (1x niet-vrijwillige organisatie) 
  
 

Een gewaagde vraag die vooral 
een grote discrepantie aantoont 
tussen alle erfgoedorganisaties 
binnen het convenantgebied. 
 

19 Wat is de herkomst van alle middelen voor uw organisatie? 

 
 

26% van de respondenten 
ontvangt subsidies, 23% van 
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de respondenten werkt met een 
jaarlijks organisatiebudget, 
20% heeft inkomsten door 
verkopen en 14% verkrijgt 
inkomsten door activiteiten te 
organiseren. 
 
Verklaring 10x ‘Andere’ -> 
1 reactie -> kan onder 
‘Organisatiebudget’ gerekend 
worden  
5 reacties -> ‘Opbrengsten van 
zelf georganiseerde activiteiten’ 
1 reactie -> ‘Kleine 
evenementen en schenkingen’ 
2 reacties -> ‘Lidgelden, 

huurgelden, opbrengst 
beleggingen, opleidingen’ 
 

20 Opmerkingen over uw organisatievorm: 

 
Enkele aanvullingen door de respondenten: 
"De kerkfabriek zorgt voor de materiële middelen die nodig zijn voor de 
uitoefening van de eredienst en beheert de goederen en gelden die eigendom zijn 
van de kerkfabriek." 
 
“Wij hebben geen juridische vorm; wij zijn een op zichzelf staand groepje van 
mensen met dezelfde passie.” 

Deze aanvullingen tonen vooral 
aan hoe verschillend de 
organisaties van de 
respondenten georganiseerd 
zijn; sommigen organisaties 
hebben geen officiële structuur, 
en andere kunnen terugvallen 
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“De NSB-afdeling WESTERLO werd vijfenzeventig jaar geleden, in 1946, opgericht 
en is vandaag nog steeds heel actief. De Nationale Strijdersbond (VZW) telt in ons 
land een 12.650-tal leden en 618 afdelingen. De afdeling Westerlo maakt aldus 
deel uit van een heel groot geheel met een duidelijke structuur, statuten en 
reglementen. Het nationaal, provinciaal en gewestelijk bestuur van de NSB 
ondersteunen onze werking. Met onze NSB-afdeling willen we de herinnering aan 
WOI en WOII levendig houden.  We hebben geen vast jaarlijks budget, dit is 
afhankelijk van de activiteiten die worden georganiseerd.” 
 
“Wij zijn een vzw, bestaan 25 jaar en komen wekelijks samen om een volgende 
uitgave te bespreken en voorradige teksten na te lezen. Daarnaast doen we aan 
research, gaan in op vragen van het stadsbestuur, verenigingen en particulieren 
rond historische onderwerpen.” 
 
"Bij heemkunde onderzoeken we de eigen leefomgeving. Dat onderzoek kan 

historisch of archeologische van aard zijn, maar het kan ook gaan om taalkundige, 
cultuurwetenschappelijke, aardrijkskundige en biologische studie van het heden. 
Bij heemkunde staat erfgoed vrijwel altijd centraal, zowel materieel cultureel 
erfgoed (bv. monumenten, archieven, kunstwerken en beschermde 
dorpsgezichten) als immaterieel cultureel erfgoed (bv. dialecten, verhalen, muziek, 
rituelen, feesten, eetcultuur, jacht en ambachten). Heemkunde combineert 
activiteiten gericht op geschiedenis, oudheidkunde, heemkunde, alsmede 
stamboomonderzoek, genealogie. (Vrij naar 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_vereniging_(heemkundige_kring) 
Heemkunde valt onder het immateriële culturele erfgoed en omvat alle 
wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel heemkennis te 
vergaren. Het onderzoek kan gericht zijn op de geschiedenis, geografie, 

op een nationaal geïnstalleerde 
organisatiestructuur. 
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demografie, genealogie, dialectologie, van een woonplaats of omgeving.  
Heemkunde kan zich op zowel het heden als het verleden richten. (Vrij naar 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heemkunde) 
Ons werkterrein omvat alle gemeenten van het voormalige hertogdom Aarschot en 
van het vroegere en huidige kanton Aarschot. De vereniging heeft tot doel binnen 
haar werkterrein: 
    • de studie van de lokale geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, 
genealogie, literatuur, volkskunde te bevorderen; 
    • publicaties over deze studiedomeinen te verzorgen; 
    • boekwerken, tijdschriften en ander studiemateriaal over vermelde domeinen 
te verzamelen;  
    • steun te verlenen aan het Stedelijk Museum te Aarschot; 
    • zorg te dragen voor het geschiedkundig, kunsthistorisch, archeologisch en 
volkskundig patrimonium en erfgoed van haar werkterrein en te ijveren voor het 
behoud of het herstel ervan.” 
       

“Om onze bevindingen te delen geven we een tijdschrift (4 x per jaar) en een 
Mededelingenblad (5-6 x per jaar) uit, af en toe ook een brochure of een boek. Het 
beheren van erfgoed is miniem, we organiseren wel lezingen en hebben ook een 
website." 
 

3. ORGANISATIEBELEID  

21 Duid aan wat van toepassing is inzake het bestuur en beleid van uw organisatie: 
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• Uit deze vraag blijkt dat 
minder dan de helft van 
alle respondenten een 
beleidsplan formeel 
hanteert. 

• Slechts een kleine groep 
van alle respondenten 
hanteert een 
informatiebeleidsplan. 

• Iets minder dan de helft 
van de respondenten vindt 
dat een collectiebeheerplan 
niets oplevert of heeft hier 
geen interesse in. 

• Communicatie naar de 
buitenwereld toe scoort 

gemiddeld genomen niet 
hoog bij de respondenten, 
laat staan een 
marketingplan. 

• Wel hanteren de meeste 
organisaties de format van 
een (financieel) 
jaarverslag. 

 

22 Opmerkingen over uw organisatiebeleid: 

 
Enkele opmerkingen i.v.m. het organisatiebeleid: 

Deze vrije aanvullingen 
ontbloten enkele knelpunten; 
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“Jaarverslag wordt enkel bezorgd aan de leden van de vereniging en sponsors. 
Financieel verslag wordt jaarlijks neergelegd op de ondernemingsrechtbank." 
 
“Jaarverslagen werden opgemaakt in functie van subsidieaanvragen. Sinds er geen 
subsidies meer beschikbaar zijn, zijn er ook geen jaarverslagen over onze 
activiteiten opgemaakt.” 
 
“Vrijwilligers laten zich moeilijk 'besturen. Je moet steeds rekenen op de 'goodwill' 
van iedereen.” 
 
“Op vlak van organisatiebeleid hebben we geen steun” 
 
“De meeste acties worden uitgerold in onderling overleg en genotuleerd in de 
notulen. Er zijn geen officiële communicatie/marketing/collectiebeheersplan omdat 
nu reeds circa 2 volle dagen per week met 2 à 3 personen gewerkt wordt aan alle 

activiteiten en dossiers.” 
 

namelijk tijdgebrek, gebrek aan 
menskracht en gebrek aan 
technische of zakelijke 
ondersteuning. 

4. ONDERZOEK, PUBLIEKSWERKING & WERELDORIËNTATIE 

23 Is er binnen uw organisatie aandacht voor onderzoek? 

 70% van alle responderende 
organisaties is gericht op 
onderzoek. 
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24 Doet uw organisatie aan publiekswerking? 

 
 

80% van alle responderende 
organisaties doet naar eigen 
zeggen actief aan 
publiekswerking. 

25 Publiekswerking: 
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Enkele zaken zijn verrassend; 
namelijk dat: 

• Er geen voorzieningen 
getroffen worden voor 
anderstaligen, 

• Er is behoorlijk 
aandacht voor mensen 
met een beperking,  

• Klachtenbehandeling 
vindt een derde van 
de organisaties niet 
nuttig, 

• Meer dan een derde 
van de respondenten 
organiseert tijdelijke 
tentoonstellingen, 

• En meer dan de helft 
van de respondenten 
geeft publicaties uit 

• Het valt op dat de 
helft van de 
respondenten een 
officieuze educatieve 
werking heeft, 

• Bij meer dan een 
derde van de 
respondenten zijn 
depot- of 
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leeszaalbezoeken niet 
mogelijk (er dient 
verder onderzocht te 
worden wat de reden 
hiervan is, 
vermoedelijk heeft dit 
een praktische 
grondslag). 

 

26 Wat zijn de openingstijden van uw organisatie? 

 
 
 

 

De meeste organisaties zijn het 
hele jaar door actief en 
prefereren vaste weekdagen, 
en er is een verschuiving naar 
contact op afspraak, wellicht 
n.a.l.v covid. Ook zijn een 
aantal organisaties op zondag 
te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Via welke kanalen wordt door u/ uw organisatie gecommuniceerd? 
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Opvallend is dat 7 
respondenten uitsluitend intern 
met hun eigen leden 
communiceren. Daarnaast 
heeft 57% van de 
respondenten een eigen 
website en 49% heeft een 
Facebook-profiel. 
Nieuwsbrieven worden minder 
ingezet (tussen 23 en 29%). 
 
Daarnaast werd 14x ‘Andere’ 
geselecteerd: 
2 reacties -> Uitnodiging per 
mail/ per brief 
1 reactie -> Religiopoint 

1 reactie -> Parochieblad 
2 reacties -> Eigen tijdschrift 
3 reacties -> Kerk & Leven en 
de hogere overheid 
1 reactie -> Gemeentelijk 
infoblad 
1 reactie -> Folders in 
brievenbussen igv activiteit 
1 reactie -> Adverteren op 
radio en tv 
1 reactie -> Persbericht, folders 
igv uitgave nieuw boek 
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28 Wat is het geografische publieksbereik van uw organisatie? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een trend die kon verwacht 
worden; in afnemende mate 
(van 46% -> 37% -> 17% -> 
11%) bereiken de 
respondenten een gemeentelijk 
tot internationaal publiek. 

29 Wie zijn de gebruikers/ publiek van uw volledige collectie/ patrimonium? 
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Het publiek van de 
respondenten bestaat voor 
74% uit particulieren met 
interesse in erfgoedthema’s, 
studenten en leerlingen en 
regionale/bovenlokale 
organisaties. 
 
8x werd ‘Andere’ geselecteerd: 
1 reactie -> ‘het grote publiek’ 
1 reactie -> parochianen 
1 reactie -> eigen mensen 
2 reacties -> n.v.t. 
1 reactie -> musea 
2 reacties -> niet ingevuld 
 

30 Oriëntering van uw organisatie in de samenleving: 

 

 

De meeste respondenten geven 
te kennen dat ze weinig 
inspanningen leveren om 
meerstemmigheid te integreren 
in de werking. Echter dit kan 
gelinkt worden aan het 
overwegend landelijk karakter 
van de Merode-werkingsregio. 
 
De meeste responderende 
organisaties zijn actief bezig 
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borging van roerend en 
immaterieel erfgoed voor de 
toekomst en in iets mindere 
mate met participatie aan 
roerend erfgoed. 
 

31 Opmerkingen in verband met onderzoek, publiekswerking en wereldoriëntatie van uw organisatie: 

 
“We ontvangen mensen van overal, zelfs al bezoekers uit Iran over de vloer 
gehad.” 
 
“Door de deskundigheid en het netwerk van de leden, met reeds een brede 
professionele voorgeschiedenis met verschillende invalshoeken, zorgt onze 
organisatie niet alleen via een brede research via haar uitgaven maar werkt zij ook 
mee aan tentoonstellingen, verstrekt zij breed en gemotiveerd advies en is zij een 
belangrijke partner op het vlak van plaatselijke en regionale geschiedenis voor 
Vlaanderen, met uitstraling naar Nederland toe.” 
 

Een beperkt aantal 
responderende organisaties 
geeft aan om met een open 
vizier en om zich heen te 
kijken. 

5. STERKTES, ZWAKTES, KANSEN & BEDREIGINGEN 

32 Noem hier alle zwaktes van de werking van uw organisatie: 

 
“Beperkt of dalend ledenaantal/vrijwilligers.” 
 

“We vinden het zeer moeilijk om jongeren te bereiken.” 
 
“We ondervinden dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden die mee de schouder 
willen zetten onder het dagelijks en zakelijk bestuur van onze organisatie.” 
 

Als zwakte werd opvallend vaak 
melding gemaakt van een 
dalend ledenaantal/vrijwilligers 

en de worsteling met het 
bereiken van jongeren en 
jongere leden. 
Ook de ontkerkelijking, het 
gebrek aan goede interne en 
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“Medewerkers dienen beter opgeleid te worden.” 
 
“Ontkerkelijking.” 
 
“Externe en interne communicatie kan beter.” 
 
“Door bureaucratie en procedures wordt te vaak veel kostbare tijd verloren 
waardoor de renovatiekosten alleen maar onnodig oplopen en ons budget jaar na 
jaar kleiner wordt.” 
 
“Te weinig financiële middelen.” 
 
“Te weinig kennis van digitalisering.” 
 
“Slechte bewaring van roerend erfgoed in depot.” 
 

 
 
 

externe communicatie, 
bureaucratie, te weinig 
financiële middelen en een 
slechte bewaring van cultureel 
erfgoed worden meermaals 
genoemd. 
 

33 Noem hier alle sterktes van de werking van uw organisatie: 

 
“Wij kunnen rekenen op een actief en ondersteunend gemeentebestuur (goede 
opvolging van opmerkingen of gebreken door gemeente).” 
 
“We zijn trots op wat we bereikt hebben met ons lokaal museum.” 
 
“We ontvangen positieve respons op onze werking via ons tijdschrift.” 
 

De responderende organisaties 
noemen volgende sterktes: een 
ondersteunend 
gemeentebestuur, trots op 
onze collecties en wat we met 
onze werking al bereikt 
hebben, een betrokken en 
gemotiveerd vrijwilligersteam, 
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“We zijn een hechte en gemotiveerde groep.” 
 
“Wij hebben een mooi opleidingsaanbod.” 
 
“We hebben elk aspect van de werking van onze organisatie goed in de vingers.” 
 
“Prettig contact en goede samenwerking tussen de regionale afdelingen van onze 
organisatie.” 
 
“Groot en sterk netwerk.” 
 
“Continu streven naar het afleveren van kwaliteit.” 
 
“Zeer gedreven en betrokken vrijwilligers.” 
 
“Mooie collectie en goed depot.” 

 
“Divers en creatief activiteitenaanbod.” 
 

we kennen de eigen organisatie 
door en door, we bouwden een 
groot en sterk netwerk uit, de 
hoge kwaliteit van wat we 
telkens met onze werking 
opleveren, ons divers en 
creatief aanbod. 

34 Noem hier alle externe bedreigingen voor de werking van uw organisatie: 

 
“Algemene desinteresse van jongeren in het verenigingsleven.” 
 
“Toenemende administratieve en gebouw technische taken in verhouding tot klein 
(er wordend) bestuur.” 
 
“Ontkerkelijking.” 
 

Als bedreigingen noemen de 
respondenten algemene 
desinteresse van jongeren in 
het verenigingsleven, 
toenemende administratieve en 
gebouw technische taken in 
verhouding tot ons klein(er 
wordend) bestuur, 
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“De traditionele kledij van onze vereniging schrikt de jeugd af.” 
 
“Moeite met verwerving van financiële middelen om de werking van onze 
vereniging te ondersteunen.” 
 
“Covid-19 pandemie: tijdsdruk op jongere mensen is nog hoger hierdoor, 
waardoor nog minder mensen tijd hebben om zich te engageren.” 
 
“We hangen af van externe partij voor wat onze huisvesting betreft.” 
 
“Onze organisatie is bang voor de plannen die de gemeente met haar erfgoed 
heeft.” 
 
“Te veel personeelsverloop binnen de lokale besturen, waardoor visie en 
continuïteit continu in het gedrang is.” 
 

“Slechte bewaaromstandigheden (depot).” 
 
“Uitval personeel (ziekte, pensionering).” 
 
“Wegvallen van provinciale bevoegdheden; o.a. de toelagen van voorheen de 
provincie dient opgevolgd door een andere subsidievorm. Zoniet kan een 
democratische prijs voor de uitgaven niet worden aangehouden.” 
 

ontkerkelijking, moeite met 
verwerving van financiële 
middelen om de werking van 
onze vereniging te 
ondersteunen, Covid-19 
pandemie waardoor tijdsdruk 
op jongere mensen nog hoger 
geworden is en waardoor nog 
minder mensen tijd hebben om 
zich te engageren, 
afhankelijkheid van een 
externe partij voor wat onze 
huisvesting betreft, angst voor 
de plannen die de gemeente 
met haar erfgoed heeft, te veel 
personeelsverloop binnen de 

lokale besturen, waardoor visie 
en continuïteit continu in het 
gedrang is, slechte 
bewaaromstandigheden 
(depot), ;uitval personeel 
(ziekte, pensionering), het 
wegvallen van provinciale 
bevoegdheden; o.a.. de 
toelagen van voorheen de 
provincie dient opgevolgd door 
een andere subsidievorm. 
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35 Noem hier alle externe kansen voor de werking van uw organisatie: 

 
“Kerken openstellen voor culturele werkingen.” 
 
“Meer aandacht voor lokaal erfgoed op school om meer jongeren te betrekken.” 
 
“Het stadsbestuur zou erfgoed moeten valoriseren + bijdragen aan huisvesting; 
lay-out tijdschrift en de verdeling van ons tijdschrift.” 

 
“Intergemeentelijk en bovenlokaal samenwerken.” 
 
“Samenwerking op vlak van communicatie en bekendmaking van activiteiten, 
werken een goede uitstraling.” 
 
“Financiële ondersteuning.” 
 

De respondenten zien ook 
kansen: kerken openstellen 
voor culturele werkingen, meer 
aandacht voor lokaal erfgoed 
op school om meer jongeren te 
betrekken, het stadsbestuur 
zou erfgoed moeten valoriseren 

+ bijdragen aan huisvesting; 
lay-out tijdschrift en de 
verdeling van ons tijdschrift, 
intergemeentelijk en 
bovenlokaal samenwerken en 
samenwerking op vlak van 
communicatie en 
bekendmaking van activiteiten, 
werken een goede uitstraling, 
financiële ondersteuning. 
 

6. OPMERKINGEN, VRAGEN & SUGGESTIES 

36 Heeft u vragen of opmerkingen bij deze vragenlijst? 

 
“Soms toch wel moeilijke vragen waar wij in het verleden nooit over nagedacht 
hebben. Indien mogelijk vragenlijst eens samen overlopen." 
 
“Vragenlijsten horen er nu eenmaal bij, toch wil ik opmerken dat we al véél 
vragenlijsten invulden voor allerlei regionale organisaties. Meestal blijft het bij 
invullen...” 

Enerzijds zijn de respondenten 
sceptisch en anderzijds zijn zij 
nog niet voldoende vertrouwd 
met alle aspecten van een 
bovenlokale erfgoedwerking. 
Andere responderende 
organisaties zijn blij met een 
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“Wij ondersteunen zeker de Merode-werking en namen reeds deel aan initiatieven 
de voorbije jaren. We vinden de aanzet om deze vragenlijst op te maken zeer 
goed omdat alles wat onroerend en roerend erfgoed aangaat onze interesse 
aanwakkert en vooral ook de nadruk legt op hoe belangrijk de vroegere 
geschiedenis is om de wereld van vandaag te begrijpen, te respecteren en 
middelen en interesse te blijven voorzien voor conservering, bestendiging en 
waardering van iedereen die er zich voor inzet.” 
 
“Heel wat zaken kunnen ook mondeling aangevuld worden.” 
 

bovenlokale werking, zijn 
positief benieuwd en vragen 
om persoonlijk contact. 
(Waarmee we intussen gestart 
zijn). 

37 Waarmee kan Erfgoedcel de Merode de werking van uw organisatie ondersteunen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is duidelijk op welke 
vlakken Erfgoedcel de Merode 
het meest kan bijdragen: 
Logistieke en materiële 
ondersteuning, promotionele en 
communicatieve ondersteuning 
en toeleiden. 
 
 
 
Verklaring 8x ‘Andere’: 
5 reacties -> Niet ingevuld 
1 reactie -> Ledenwerving 
1 reactie -> Draagkracht 
creëren voor een duidelijke 
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visie over het domein naar de 
toekomst toe 
1 reactie -> Vast lokaal om 
materiaal te stockeren 
 
 

38 Erfgoedcel de Merode wil graag weten of uw organisatie ervoor open staat om informatie/kennis over ons 
lokale erfgoed en patrimonium te delen, uit te wisselen en te vergaren via een digitale erfgoedkaart: 

 
 

Bijna 75% van alle 
respondenten geeft aan 
interesse te hebben in een 
gezamenlijk digitaal platform 
waarin het lokale erfgoed in 
kaart gebracht wordt. 
 
Verklaring ‘Andere’:  
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2 reacties -> kunnen 
gecategoriseerd worden onder 
‘Wij kunnen niet inschatten wat 
de meerwaarde zou zijn voor 
onze organisatie’. 

39 Zijn er binnen uw organisatie mensen met interesse in vrijwilligerswerk bij Erfgoedcel de Merode? 

 

 

Onder de erfgoedorganisaties 
van 5 gemeenten leeft bij de 
helft onder hen wel interesse 
om mee te werken aan 
activiteiten van de Erfgoedcel. 
 
Verklaring 7x ‘Andere’:  
1 reactie ->  ‘ja mits tijd…’  
2 reactie -> kan 
gecategoriseerd worden onder 
‘Ja, ECdM mag ons hierover 
contacteren’ 
2 reacties -> kunnen 
gecategoriseerd worden onder 
‘Neen’ 
2 reacties -> niet ingevuld; er 
werd afgesproken met de 
stedelijke erfgoedcoördinator 
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van Diest dat deze vraag niet 
gesteld werd aan de Diestse 
organisaties 
 

40 Heeft u suggesties voor Erfgoedcel de Merode? 

 
“Graag ondersteuning in hoe we als EC-vrijwilligers kunnen aantrekken” 
 
“We zien graag een positieve samenwerking tegemoet. 
 
“Ondersteuning van het renovatiedossier van onze kerk.” 
 
“Regelmatig contact over nieuwe mogelijkheden en subsidiekanalen.” 
 
“Wij zouden de ondersteuning van ECdM liever inschakelen per activiteit.” 
 
“Overlegplatform organiseren met parochies en gemeentelijke 
erfgoedorganisaties.” 
 
“Kruisbestuivingen en onderlinge contacten n.a.l.v Erfgoeddag zeker blijven 
initiëren.” 
 
“Suggesties over hoe digitale kaart koppelen met bestaande initiatieven.” 
 
“ECdM als stem van lokale erfgoedactoren richting de lokale besturen t.b.v. 
aandacht voor erfgoedzorg.” 
 
“Graag concrete samenwerkingsverbanden.” 

Ongeveer de helft van de 
respondenten biedt zeer 
waardevolle input en tips voor 
de Erfgoedcel (waarvoor warme 
dank!) 
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“Communicatie vroegtijdiger uitsturen.” 
 

41 Heeft u suggesties voor onze lokale besturen inzake het lokale erfgoedbeleid? 

 
“‘Vliegende archivaris’ voor de 4 gemeenten.” 
 
“De eigen lokale erfgoedorganisaties meer in de schijnwerpers plaatsen.” 
 
“Gemeentelijke steun behouden, zeker niet afbouwen.” 
 
“Wij hebben een prettige samenwerking met het gemeentebestuur.” 
 
“Een bewustere erfgoedreflex is wenselijk: valorisatie en behoud van erfgoed.” 
 
“We worden als vrijwilligersorganisatie vaak als ‘vanzelfsprekend beschouwd’, 
authentieke erkenning wenselijk.” 
 
“Inzetten op inventarisatie van onroerend erfgoed.” 
 
“Graag een duurzame langetermijnvisie: verder kijken dan de eerstvolgende 
verkiezingen, eigenbelang, profileringsdrang of commerciële belangen.” 
 
“Actie i.p.v. theorie.” 
 
“Contact onderhouden, interesse tonen, themagericht samenwerken en kennis 
delen.” 

Net is minder dan de helft van 
de respondenten geeft een 
resem waardevolle tips voor 
onze lokale besturen en twee 
onder hen geven aan 
simpelweg tevreden te zijn. 
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B 3.1.1.1. Conclusies over de werking van cultureel erfgoedorganisaties 

binnen het Merode-convenantgebied: 

 
2.ORGANISATIEVORM EN WERKING 

• 26% van de responderende organisaties zijn vzw’s, 23% zijn feitelijke verenigingen en 20% zijn 
kerkbesturen. 

• Uit de bevraging blijkt dat het religieus patrimonium de grootste groep vormt, nl. 31% van alle 
respondenten: 

• 34% beheert/bewaart roerend erfgoed, 17% houdt immaterieel erfgoedpraktijk(en) levend, 40% borgt 
beide. 

• 57% van alle respondenten maakt deel uit van een organisatie die tussen 6 en 10 leden telt. Opvallend is 
dat 17% van de organisaties meer dan 100 leden telt. De groep van organisaties die tussen 76 à 100 leden 
tellen en 2 à 5 leden telt is even groot. 

• 74% van alle respondenten zijn lid van een organisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers. 
• 60% van alle responderende organisaties kunnen rekenen op bezoldigde krachten en bestaan vooral uit 

volgende profielen: directie, coördinatoren en communicatiemedewerkers. 
• 54% van alle respondenten doet geen beroep op professionals. We zullen later peilen naar de reden hiervan. 

Indien men dan toch beroep doet op professionals dan zijn dit vooral volgende profielen: conserverings- en 
restauratiespecialisten, juridisch experts en IT-medewerkers, communicatiespecialisten. 

• Organisaties waar 2 of meer VTE ingezet worden zijn niet-vrijwillige organisaties. 
• De meeste vrijwillige organisaties geven aan dat ze zelfs niet op frequente basis op een deeltijds equivalent 

kunnen rekenen. 
• 89% van alle respondenten beroept zich niet op stagiairs of werkstudenten. 
• 60% van alle respondenten werkt niet met vrijwilligers. Vermoedelijk worden leden niet als vrijwilligers 

beschouwd. 
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• Een gewaagde vraag die vooral een grote discrepantie aantoont tussen alle erfgoedorganisaties binnen het 
convenantgebied. 

• 26% van de respondenten ontvangt subsidies, 23% van de respondenten werkt met een jaarlijks 
organisatiebudget, 20% heeft inkomsten door verkopen en 14% verkrijgt inkomsten door activiteiten te 
organiseren. 

• Deze aanvullingen uit de open vraag tonen vooral aan hoe verschillend de organisaties van de respondenten 
georganiseerd zijn; sommigen organisaties hebben geen officiële structuur, en andere kunnen terugvallen 
op een nationaal geïnstalleerde organisatiestructuur. 

 
 
3.ORGANISATIEBELEID 

• Uit deze vraag blijkt dat minder dan de helft van alle respondenten een beleidsplan formeel hanteert. 
• Slechts een kleine groep van alle respondenten hanteert een informatiebeleidsplan. 
• Iets minder dan de helft van de respondenten vindt dat een collectiebeheerplan niets oplevert of heeft hier 

geen interesse in. 
• Communicatie naar de buitenwereld toe scoort gemiddeld genomen niet hoog bij de respondenten, laat 

staan een marketingplan. Wel hanteren de meeste organisaties de format van een (financieel) jaarverslag. 
• De open vraag i.v.m. de werking van de eigen organisatie ontbloot enkele knelpunten; namelijk tijdgebrek, 

gebrek aan menskracht en gebrek aan technische of zakelijke ondersteuning. 
 
 
4.ONDERZOEK, PUBLIEKSWERKING EN WERELDORIËNTATIE VAN DE ORGANISATIE 

• 70% van alle responderende organisaties is gericht op onderzoek. 
• 80% van alle responderende organisaties doet naar eigen zeggen actief aan publiekswerking. 
• Enkele zaken zijn verrassend; namelijk dat: 

o er geen voorzieningen getroffen worden voor anderstaligen, 
o er is behoorlijk aandacht voor mensen met een beperking,  
o klachtenbehandeling vindt een derde van de organisaties niet nuttig, 
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o meer dan een derde van de respondenten organiseert tijdelijke tentoonstellingen, 
o en meer dan de helft van de respondenten geeft publicaties uit 
o het valt op dat de helft van de respondenten een officieuze educatieve werking heeft, 
o bij meer dan een derde van de respondenten zijn depot- of leeszaalbezoeken niet mogelijk (er 

dient verder onderzocht te worden wat de reden hiervan is, vermoedelijk heeft dit een praktische 
grondslag). 

• De meeste organisaties zijn het hele jaar door actief en prefereren vaste weekdagen, en er is een 
verschuiving naar contact op afspraak, wellicht n.a.l.v covid. Ook zijn een aantal organisaties op zondag te 
bereiken. 

• Opvallend is dat 7 respondenten uitsluitend intern met hun eigen leden communiceren. Daarnaast heeft 
57% van de respondenten een eigen website en 49% heeft een Facebook-profiel. Nieuwsbrieven worden 
minder ingezet (tussen 23 en 29%). 

• Het publiek van de respondenten bestaat voor 74% uit particulieren met interesse in erfgoedthema’s, 
studenten en leerlingen en regionale/bovenlokale organisaties. 

• De meeste respondenten geven te kennen dat ze weinig inspanningen leveren om meerstemmigheid te 
integreren in de werking. Echter dit kan gelinkt worden aan het overwegend landelijk karakter van de 

Merode-werkingsregio. De meeste responderende organisaties zijn actief bezig borging van roerend en 
immaterieel erfgoed voor de toekomst en in iets mindere mate met participatie aan roerend erfgoed. 

• Een beperkt aantal responderende organisaties geeft aan om met een open vizier en om zich heen te kijken. 
 
 
5.ZWAKTES, STERKTES, BEDREIGINGEN & KANSEN 

• Als zwakte werd opvallend vaak melding gemaakt van een dalend ledenaantal/vrijwilligers en de worsteling 
met het bereiken van jongeren en jongere leden. Ook de ontkerkelijking, het gebrek aan goede interne en 
externe communicatie, bureaucratie, te weinig financiële middelen en een slechte bewaring van cultureel 
erfgoed worden meermaals genoemd. 

• De responderende organisaties noemen volgende sterktes: een ondersteunend gemeentebestuur, trots op 
onze collecties en wat we met onze werking al bereikt hebben, een betrokken en gemotiveerd 
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vrijwilligersteam, we kennen de eigen organisatie door en door, we bouwden een groot en sterk netwerk uit, 
de hoge kwaliteit van wat we telkens met onze werking opleveren, ons divers en creatief aanbod. 

• Als bedreigingen noemen de respondenten algemene desinteresse van jongeren in het verenigingsleven, 
toenemende administratieve en gebouw technische taken in verhouding tot ons klein(er wordend) bestuur, 
ontkerkelijking, moeite met verwerving van financiële middelen om de werking van onze vereniging te 
ondersteunen, Covid-19 pandemie waardoor tijdsdruk op jongere mensen nog hoger geworden is en 
waardoor nog minder mensen tijd hebben om zich te engageren, afhankelijkheid van een externe partij voor 
wat onze huisvesting betreft, angst voor de plannen die de gemeente met haar erfgoed heeft, te veel 
personeelsverloop binnen de lokale besturen, waardoor visie en continuïteit continu in het gedrang is, 
slechte bewaaromstandigheden (depot), uitval personeel (ziekte, pensionering), het wegvallen van 
provinciale bevoegdheden; o.a.. de toelagen van voorheen de provincie dient opgevolgd door een andere 
subsidievorm. 

• De respondenten zien ook kansen: kerken openstellen voor culturele werkingen, meer aandacht voor lokaal 
erfgoed op school om meer jongeren te betrekken, het stadsbestuur zou erfgoed moeten valoriseren + 
bijdragen aan huisvesting; lay-out tijdschrift en de verdeling van ons tijdschrift, intergemeentelijk en 
bovenlokaal samenwerken en samenwerking op vlak van communicatie en bekendmaking van activiteiten, 

werken een goede uitstraling, financiële ondersteuning. 
 
 
6.OPMERKINGEN, VRAGEN & SUGGESTIES 

• Enerzijds zijn de respondenten sceptisch en anderzijds zijn zij nog niet voldoende vertrouwd met alle 
aspecten van een bovenlokale erfgoedwerking. Andere responderende organisaties zijn blij met een 
bovenlokale werking, zijn positief benieuwd en vragen om persoonlijk contact. (Waarmee Erfgoedcel de 
Merode in de zomer van 2021 gestart is). 

• Het is duidelijk op welke vlakken Erfgoedcel de Merode het meest kan bijdragen, nl. logistieke en materiële 
ondersteuning, promotionele en communicatieve ondersteuning en toeleiden. Daarnaast kan de Erfgoedcel 
ook ondersteunen bij ledenwerving, bij raagkracht creëren voor een duidelijke visie over het domein naar de 
toekomst toe en bij het oplossen van depotnoden. 
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• Onder de erfgoedorganisaties van 5 bevraagde gemeenten leeft bij 50% wel interesse om mee te werken aan 
activiteiten van de Erfgoedcel. 

• Als suggesties mocht Erfgoedcel de Merode volgende zaken ontvangen van alle respondenten:  
o Graag ondersteuning in hoe we als EC-vrijwilligers kunnen aantrekken” 
o We zien graag een positieve samenwerking tegemoet. 
o Ondersteuning van het renovatiedossier van onze kerk. 
o Regelmatig contact over nieuwe mogelijkheden en subsidiekanalen. 
o Wij zouden de ondersteuning van ECdM liever inschakelen per activiteit. 
o Overlegplatform organiseren met parochies en gemeentelijke erfgoedorganisaties. 
o Kruisbestuivingen en onderlinge contacten n.a.l.v Erfgoeddag zeker blijven initiëren. 
o Suggesties over hoe digitale kaart koppelen met bestaande initiatieven. 
o ECdM als stem van lokale erfgoedactoren richting de lokale besturen t.b.v. aandacht voor 

erfgoedzorg. 
o Graag concrete samenwerkingsverbanden. 
o Communicatie vroegtijdiger uitsturen. 

• Aan de lokale besturen wordt het volgende meegegeven door de respondenten: 

o ‘Vliegende archivaris’ voor de 4 gemeenten. 
o De eigen lokale erfgoedorganisaties meer in de schijnwerpers plaatsen. 
o Gemeentelijke steun behouden, zeker niet afbouwen. 
o Wij hebben een prettige samenwerking met het gemeentebestuur. 
o Een bewustere erfgoedreflex is wenselijk: valorisatie en behoud van erfgoed. 
o We worden als vrijwilligersorganisatie vaak als ‘vanzelfsprekend beschouwd’, authentieke 

erkenning wenselijk. 
o Inzetten op inventarisatie van onroerend erfgoed. 
o Graag een duurzame langetermijnvisie: verder kijken dan de eerstvolgende verkiezingen, 

eigenbelang, profileringsdrang of commerciële belangen. 
o Actie i.p.v. theorie. 
o Contact onderhouden, interesse tonen, themagericht samenwerken en kennis delen. 
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B 3.1.2. Bevraging over de collectie(s) van de lokale 

erfgoedorganisaties 

II BEVRAGING OVER JOUW COLLECTIE/PATRIMONIUM 
23 respondenten: 
Aarschot                             3 vrijwillige organisaties/ 1 particulier 
Diest                                  1 niet-vrijwillige organisatie 
Herselt                               3 vrijwillige organisaties 
Scherpenheuvel-Zichem       4 vrijwillige organisaties 
Tessenderlo                        6 vrijwillige organisaties 
Westerlo                             5 vrijwillige organisaties 
 

1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

1 Officiële naam van uw organisatie 

2 Mailadres 

2. ORGANISATIE: VORM, WERKING & BELEID 

3 Beheert uw organisatie een erfgoedcollectie of gemeentelijk/religieus patrimonium? 

 

Onder de respondenten die ‘neen’ 
hebben geantwoord zijn er 2 
respondenten die vermoedelijk wél 
religieus erfgoed beheren maar dit zelf 
zo niet zien.  
De derde respondent antwoordde wel 
terecht ‘neen’ omdat zij uitsluitend 
immaterieel erfgoed levend houden. 

4 Bewaart uw organisatie één of meerdere erfgoedcollectie(s) of gemeentelijk/religieus patrimonium? 
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Onder de respondenten die ‘neen’ 
hebben geantwoord is er 1 respondent 
die vermoedelijk wél religieus erfgoed 
beheert maar dit zelf zo niet ziet.  
De andere respondent antwoordde wel 
terecht ‘neen’ omdat zij uitsluitend 
immaterieel erfgoed levend houden. 

5 Maakt borging van uw volledige collectie/ uw volledig patrimonium bewust deel uit van de missie van uw 
organisatie? 

 

Onder de respondenten die ‘neen’ 
hebben geantwoord zijn er 2 
respondenten die vermoedelijk wél 
religieus erfgoed beheren maar dit zelf 
zo niet zien.  
De derde respondent antwoordde wel 
terecht ‘neen’ omdat zij uitsluitend 
immaterieel erfgoed levend houden. 

6 Hoe verwezenlijkt uw organisatie de borging van uw volledige collectie/ uw volledig patrimonium? 

 De meeste respondenten werken vooral 
rond archivering, inventarisatie, het 
communiceren over hun activiteiten en 
onderzoek. 
 
Onder de 3 respondenten die ‘neen’ 
hebben geantwoord zijn er 2 
respondenten die vermoedelijk wél 
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religieus erfgoed beheert maar dit zelf 
zo niet ziet.  
De derde respondent antwoordde wel 
terecht ‘neen’ omdat zij uitsluitend 
immaterieel erfgoed levend houden. 

7 Wat is de status van uw roerende objecten en in welke verhouding komen ze voor als u het geheel van al uw 
(deel)collectie(s)/ uw patrimonium overschouwt? 

 

VOLLE EIGENDOM 
• Ongeveer 48% van alle 

respondenten heeft roerend 
erfgoed in volle eigendom. 

• 22% van de respondenten heeft 
75 tot 100% roerende objecten 
in volle eigendom. 

M.a.w.; 70% van de organisaties heeft 
haar roerend erfgoed in volle eigendom. 

 
BRUIKLEEN 

• 57% van de respondenten geeft 
aan dat men geen objecten in 
bruikleen heeft. 
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• 26% van de respondenten geeft 
aan dat men tot 25% van 
roerende goederen in bruikleen 
heeft. 

• 1 respondent geeft aan tussen 
26 en 50% van de objecten in 
bruikleen hebben. 

De hoeveelheid objecten die de 
respondenten in bruikleen hebben is 
beperkt. 
 
SCHENKING/ LEGAAT 

• 9% van de respondenten 
hebben al hun roerende 
goederen verkregen hebben via 
schenkingen/legaten. 

• 13% van de respondenten heeft 
76 tot 99% van hun collectie 
via schenkingen /legaten bij 
elkaar vergaard. 

• 4% van de respondenten stelt 
dat ze 51 tot 75% van hun 
roerende goederen verkregen 
hebben via schenkingen 
/legaten. 

• 4% van de respondenten stelt 
dat ze 26 tot 50% van hun 
roerende goederen verkregen 
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hebben via schenkingen 
/legaten. 

• 35% van de respondenten stelt 
dat ze 26 tot 50% van hun 
roerende goederen verkregen 
hebben via schenkingen 
/legaten. 

• 22% respondenten heeft geen 
enkel object verkregen via 
schenking of legaat. 

 
OBJECTEN IN BEWARING 

• 65% van de responderende 
organisaties heeft geen enkel 
object in bewaring voor derden 

• 18% van de respondenten heeft 

wel objecten in bewaring voor 
derden 

• 4% van de respondenten 
bewaart uitsluitend objecten - 
in bewaring - van derden! 

 
ANDERE ACQUISITIE 

• 13% van de respondenten stelt 
dat tot 25% van de collectie op 
een andere wijze geacquireerd 
werd 
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• 9% van de respondenten geeft 
zelfs aan dat 26 tot 50% van de 
collectie nog op een andere 
wijze geacquireerd werd 

 
 
Let op: 3 respondenten gaven aan dat 
deze vragen niet van toepassing is (ref. 
eerder gestelde vragen). 
  

3. COLLECTIE/PATRIMONIUM: WAARDERING, SAMENSTELLING, OMVANG & DATERING 

8 Als u al uw collecties als een geheel bekijkt, welke collectieype(s) komen dan voor binnen uw organisatie? 
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De collectietypes die het vaakst door alle 
respondenten genoemd worden zijn: 
archieven, documentaire collecties, 
bibliotheken en liturgisch patrimonium. 
 
Bij ‘Andere’ werden volgende 6 
collectietypes vermeld:  
1 reactie kan onder ‘Archief’ 
meegerekend worden 
1 reactie -> ‘Oude vlaggen van 
verenigingen’ 
1 reactie ->’Opgezette dieren’ -> kan 
onder natuurhistorische collecties 
gerekend worden 
1 reactie -> ‘Landbouwalaam’ 
1 reactie -> ‘Interieurs’ 

1 reactie -> ‘Huisraad en 
gebruiksvoorwerpen’ 
 

9 Welke anorganische materialen treft u aan binnen uw volledige collectie/ patrimonium? 

 
 
 
 
 
 
 
 

De respondenten geven aan dat binnen 
de collecties volgende anorganische 
materialen het vaakst voorkomen:  

• Metaal 
• Plaaster 
• Steen 
• Glas 
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Bij ‘Andere’ werden volgende materialen 
vermeld: 
1x reactie die onder metaal kan 
gerekend worden 
1x reactie -> ‘Opgezette dieren’ 
1x reactie -> ‘Gewaden’ 
1x reactie -> ‘Beeld uit de kerk, geen 
idee welk materiaal dit is’ 
1x reactie -> ‘Papier en digitale foto’s’ 

2x reactie ‘Nvt’ 
 

10 Welke organische materialen treft u aan binnen uw gehele collectie/ patrimonium? 

 De respondenten geven aan dat binnen 
de collecties volgende organische 
materialen het vaakst voorkomen:  

• Papier, leder, perkament 
• Textiel 
• Hout 
• Fotografische materialen 
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Bij ‘Andere’ werden volgende materialen 
vermeld: 
1x reactie -> ‘Geen’ 

11 Welke synthetische materialen treft u aan binnen uw volledige collectie/ patrimonium? 

 

Deze vraag leverde duidelijk problemen 
op; de respondenten hebben moeite met 
materialenkennis. En we dienen hiermee 
rekening te houden in de toekomst! 
 
18x werd ‘Andere’ ingevuld; 
14x reacties -> ‘Nvt’ 
3x reacties -> ‘Papier/karton’ 
1x reactie -> ‘Films, dia’s’ 

12 Wat is de huidige omvang van uw volledige erfgoedcollectie/ patrimonium? 
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Een wel heel open vraag maar bewust zo gesteld om te kunnen inschatten 
om in eerste instantie te kunnen inschatten hoe goed of slecht de 
respondenten zelf de totale collectie-omvang kennen. Gezien het beperkte 
tijdsbestek was het ook niet haalbaar om hier ene gedetailleerd overzicht van 
te bekomen. 
 
Het is echter de intentie van Erfgoedcel de Merode om hier meer concreet en 
dieper op in te gaan in het kader van toekomstige selectie- en 
waarderingstrajecten. 
 
 

11% respondenten drukken de collectie-
omvang nauwgezet uit per 
bewaarruimte, met vermelding van de 
omvang van deze bewaarruimte en met 
vermelding van het aantal rekken met x-
aantal dozen gevuld zijn. 
 
57% van de respondenten drukken de 
collectie-omvang uit in aantal stuks 
 
17% van de respondenten drukt de 
collectie-omvang uit in lopende of 
strekkende meters 
 
Slechts 11% van de respondenten geven 
aan dat ze geen idee hebben van de 

collectie-omvang.  
 
Verrassend is nu ook dat de twee 
respondenten – die eerder te kennen 
gaven niet over geen roerend erfgoed te 
beschikken – nu wel de collectie-omvang 
hebben ingevuld! 
 
 
 
 

13 Uit welke tijdsperiode(s) en in welke verhouding beheert/bewaart uw organisatie erfgoedobjecten/patrimonium? 
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Zoals verwacht is het aandeel van 
objecten uit vroege periodes – die 
beheerd worden door de respondenten - 
veel kleiner dan het aandeel aan 
recentere objecten.  
 
• 4% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1201-1300 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1201-1300! 

 
• 4% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1301-1400 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1301-1400! 

 
• 9% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1401-1500 
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• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1401-1500! 

 
• 18% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1501-1600 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1501-1600 

 
• 26% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 

bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1601-1700 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1601-1700! 

 
• 35% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1701-1800 
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• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1701-1800 

 
• 40% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1801-1850 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1801-1850 

 
• 35% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 

bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1851-1900 

• 9% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1851-1900 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 51 tot 75% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1851-1900 
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• 35% van de respondenten geeft aan 
dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1901-1950 

• 18% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1901-1950 

• 18% van de respondenten geeft aan 
dat 51 tot 75% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1901-1950 

• 4% van de respondenten geeft aan 
dat 76 tot 100% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1901-1950 

 
• 22% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1951-2000 

• 30% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1951-2000 

• 18% van de respondenten geeft aan 
dat 51 tot 75% van hun collectie 
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bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1951-2000 

• 9% van de respondenten geeft aan 
dat 76 tot 100% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1951-2000 

 
• 52% van de respondenten geeft aan 

dat 1 tot 25% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 2001-2021 

• 13% van de respondenten geeft aan 
dat 26 tot 50% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 2001-2021 

• 4% van de respondenten geeft aan 

dat 51 tot 75% van hun collectie 
bestaat uit objecten die dateren 
tussen 2001-2021 

 

14 Opmerkingen in verband met de waardering en samenstelling van uw volledige collectie/ patrimonium: 

 
“Er bestaat geen waarde schatting van de inventaris items.” 
 
“Onze archieven zijn meestal 'schaduwarchieven', dus bewerkingen van 
originele archieven.” 
 

Bij deze open vraag wordt duidelijk dat 
de collectie houdende respondenten zich 
bewust zijn van enerzijds de ‘relatieve’ 
waarde van hun schaduwarchief en 
anderzijds wordt hierin ook duidelijk dat 
collectiewaarderingen nuttig zouden zijn. 
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“Collectie wordt grotendeels niet systematisch verworven (geen 
acquisitiebeleid)” 
 
“De archiefstukken zijn veelal kopies van teksten (= duizenden foto's) die we 
in het rijksarchief, het regionaal archief en het stedelijk archief hebben 
genomen vanaf het ontstaan van onze stad (1200...).” 
 

4. COLLECTIE/PATRIMONIUM: BEHEER & ONTSLUITING 

15 Hoe ziet het verzamelbeleid van uw organisatie eruit? 

 

83% van alle respondenten maakt van 
tevoren een selectie in wat men wenst te 
bewaren. 

16 Voert uw organisatie een afstootbeleid? 

 

57% van de respondenten bewaart 
vervolgens alles van wat men 
geacquireerd heeft.  
 
Geen enkele respondent hanteert een 
omlijnd afstootbeleid. 
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17 Wat is de verwachte jaarlijkse collectie-aangroei voor wat fysieke objecten betreft? 

 
Opnieuw een ‘erg open vraag’; vanuit de Erfgoedcel verwachtten we geen 
waterdichte antwoorden gezien het beperkte tijdbestek. Sowieso zal hier ook 
in de toekomst dieper op ingegaan worden bij een selectie- en 
waarderingstraject. 
 
 

 
 

Enkele reacties: 
• 13% van de respondenten stelt dat 

er geen collectie-aangroei meer is 
• 9% van de respondenten geeft aan 

geen idee te hebben hiervan 
• 26% van de respondenten geeft aan 

dat dit heel wisselend en dus 

moeilijk te zeggen is 
• 9% van de respondenten geeft ene 

schatting op 
• 48% van de respondenten geeft een 

schatting op en vermeldt daarbij het 
aantal stuks 

 

18 Hoeveel % objecten binnen uw collectie is van essentieel belang voor het profiel van uw organisatie? 

 
 
 
 

De reacties van de respondenten 
varieerden tussen 50 en 100%: 
• 13% van de respondenten -> 50% 

van de collectie is essentieel 
• 30% van de respondenten -> 75% 

van de collectie is essentieel 
• 18% van de respondenten -> 90% 

van de collectie is essentieel 
• 22% van de respondenten -> 100% 

van de collectie is essentieel 

19 Hoe verschaft uw organisatie toegang tot de collectie? 
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83% van de respondenten gaf aan dat 
men onder andere de inventaris in een 
Word-of Exceldocument heeft 
opgemaakt. 
 
 
13 keer werd ook ‘Andere’ aangeduid; 
we lichten toe: 
1 reactie -> ‘Eigen systeem op pc’ 
1 reactie -> ‘CRKC’ 
1 reactie -> ‘Boekvorm’ 
1 reactie -> ‘Religiosoft’ 
2 reacties -> ‘Niet’ 
4 reacties -> ‘Nvt’ 
1 reactie -> ‘Europeana’ 
1 reactie -> ‘Pdf-versies van 

inventarissen worden online 
aangeboden; Archiefbank Hageland; 
Scan Search voor akten Burgerlijke 
Stand en Bevolkingsregisters’ 
1 reactie -> ‘Op vraag of we informatie 
of foto's hebben van een item’ 

20 Hoeveel % van de objecten van uw totale collectie/ patrimonium is geregistreerd? 

 
 
 
 

• 18% van de respondenten heeft 
geen idee hoeveel % van de 
collectie geregistreerd is 
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• 18% van de respondenten meldt dat 
geen enkel object geregistreerd is in 
een systeem 
 

• 13% van de respondenten heeft 
tussen 1 tot 25% van de totale 
collectie geregistreerd 

• 18% van de respondenten heeft 
tussen 26 tot 50% van de collectie 
geregistreerd 

• 9% van de respondenten heeft 
tussen 51 tot 75% van de collectie 
geregistreerd 

• 26% van de respondenten heeft 
tussen 76 tot 100% van de collectie 
geregistreerd 

21 Hoeveel % van de objecten van uw totale collectie/ patrimonium zijn op dit moment gedigitaliseerd? 

 • 8% van de respondenten heeft geen 
idee hoeveel % van de collectie 
gedigitaliseerd is 

• 30% van de respondenten meldt dat 
geen enkel object gedigitaliseerd is 

• 18% van de respondenten heeft 
tussen 1 tot 25% van de totale 
collectie gedigitaliseerd 

• 22% van de respondenten heeft 
tussen 26 tot 50% van de collectie 
gedigitaliseerd 
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• 13% van de respondenten heeft 
tussen 51 tot 75% van de collectie 
gedigitaliseerd 

• 8% van de respondenten heeft 
tussen 76 tot 100% van de collectie 
gedigitaliseerd 

 

22 Hoeveel % van uw totale collectie/ van uw patrimonium is op dit moment 'digital born'? 

 

• 13% van de respondenten heeft 
geen idee hoeveel % van de 
collectie ‘digital born’ is 

• 61% van de respondenten meldt dat 
geen enkel object ‘digital born’ is 
 

• 22% van de respondenten heeft een 
collectie die tussen 1 tot 25% 
‘digital born’ is 

• 4% van de respondenten heeft een 
collectie die tussen 26 tot 50% 

digital born’ is 
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23 Hoeveel % van de objecten van uw totale collectie/ van uw patrimonium is ook online toegankelijk? 

 

• 9% van de respondenten heeft geen 
idee in welke mate de collectie 
online toegankelijk is 

• 52% van de respondenten meldt dat 
de collectie niet online toegankelijk 
is 
 

• 22% van de respondenten meldt dat 
tussen 1 tot 25% van de collectie 
online toegankelijk is 

 
• 9% van de respondenten heeft 

tussen 26 tot 50% van de collectie 
online toegankelijk is 

• 8% van de respondenten heeft 
tussen 76 tot 100% van de collectie 
online toegankelijk is 
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24 Stel dat Erfgoedcel de Merode collectie-inventarisaties/ patrimonium-inventarisaties zou organiseren*, zou uw 

organisatie dan geïnteresseerd zijn om hiervoor aan te melden? 

 

78% van de respondenten geeft aan wel 
interesse te hebben in begeleiding door 
Erfgoedcel de Merode op vlak van 
digitalisering. 

25 Wenst uw organisatie op korte of middellange termijn de collectie/ het patrimonium te inventariseren? 

 

Verrassend genoeg ligt hier de 
bereidheid een stukje lager in 
vergelijking met voorgaande vraag. 61% 
van de respondenten is zich ervan 
bewust van een inventaris nuttig is. 
 
26% van de respondenten gaf andere 
redenen op: 
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1 reactie kan onder ‘Neen, onze 
inventaris is up to date’ gerekend 
worden 
1 reactie -> ‘Onze inventaris moet 
geüpdatet worden’  
1 reactie -> ‘Er bestaat een foto-
inventaris maar deze is niet 
professioneel opgemaakt’ 
1 reactie -> ‘Onze inventaris is voor 
90% up to date’ 
1 reactie -> ‘Ja dringend, wegens 
verhuis!’ 
1 reactie -> ‘Inventarisatie is een 
doorlopende opdracht binnen onze 
organisatie’ 
 

26 Opmerkingen inzake het beheer van uw fysieke collectie: 

 
“Is goed bewaard in verwarmde ruimtes, beveiligd met alarm. Niet OK: wordt 
in een kelder bewaard. Gezien de recente overstromingen gevaar voor 
waterschade in de toekomst.” 
 
“Inventarisatie is nog steeds de achilleshiel van ons museum. De meeste 
bestuursleden wensen hier niet aan te werken.” 
 
“Registratie of inventarisatie betekent niet noodzakelijk dat de collectie ook 
volledig zuurvrij verpakt is e.d.” 
 

Een aantal respondenten maken melding 
van hun bezorgdheden. 
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“Ondersteuning van de Merode lijkt ons nuttig. Wij hebben vele interessante 
zaken samengebracht op twee harde schijven en daar zit nuttig materiaal 
tussen. Wij pleiten voor samenwerking met het stedelijk archief die zeker uw 
inventiviteit en deskundigheid kunnen gebruiken want, op een deeltijdse 
archivaris na, zijn het allemaal vrijwilligers.” 
 
 
 

5. DIGITALE COLLECTIE: BEHEER & ONTSLUITING 

Conclusie: 
 
 
 
 
 
 

27 Wat is de huidige omvang van uw totale digitale bestandencollectie? 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 30% van de respondenten meldt dat 
deze vraag niet van toepassing is 

• 22% van de respondenten geeft aan 
hier geen idee van te hebben 

• 9% van de respondenten geeft aan 
het moeilijk te vinden om dit uit te 
drukken 

• 9% van de respondenten meldt een 
volume tussen 1 en 1,5 TB 
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• 4% van de respondenten vermeldt 
een digitaal opslagvolume van 12 
GB 

• 4% van de respondenten noemt een 
digitaal opslagvolume van 100 GB 

• 4% van de respondenten vermeldt 
een digitaal opslagvolume van 250 
GB 

• 4% van de respondenten meldt een 
volume van tussen 150 en 250? 
(eenheid werd niet mee vermeld) 

 

28 Wat is de verwachte aangroei voor wat uw digitale collectie betreft? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De reacties op deze vraag komen 
overeen met de verhoudingen in de 
vraag hiervoor. 
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29 Over het beheer van uw digitale collectie: is uw organisatie bezig met het volgende? 
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• 65% van de respondenten vermeldt 
dat men niet bezig is met selectie 
als voorbereiding op digitalisering. 

• Voor wat metadatering betreft: 83% 
van de organisaties doet hier niet 
aan. 

• 52% van de respondenten 
digitaliseert zelf. 48% van de 
respondenten is hier niet mee bezig. 

• 83% van de respondenten 
controleert inkomend digitaal 
materiaal niet. 

• 65% van de respondenten is niet 
bezig met duurzame digitale 
bewaring. De overige 35% van de 
respondenten doet dit wel maar 

volgens eigen inzichten. 
• 87% van de respondenten houdt 

geen rekening met auteursrechten. 
13% van de respondenten is zich 
hier wel van bewust. 

• 78% van de respondenten is niet 
bezig met online toegankelijkheid. 
18% is hier wel mee bezig en 4% 
besteedt dit werk uit aan externen. 

• 70% van de respondenten werkt 
niet actief aan de eigen website. 
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26% doet dit wél, en 4% besteedt 
dit werk ook uit aan externen. 

 

30 Digitale toegankelijkheid van uw collecties 

 

• 44% van alle respondenten is 
overtuigd om alle data breder 
bekend te maken en ter beschikking 
stellen om ervoor te zorgen dat alle 
kennis en informatie niet verloren 
gaat voor de toekomst. Echter 35% 
van de respondenten is hier niet van 
overtuigd. 

• Ook 44% van alle respondenten is 
bereid om data uit te wisselen met 
andere organisaties. 35% is hier 
niet voor te vinden. 

• 40% van alle respondenten is bereid 
om data in open licentie beschikbaar 
te stellen. 40% is hier niet voor te 
vinden. 

• 44% van alle respondenten wil 
semantische linken (laten) bouwen 
tussen databanken en tussen 
content van verschillende andere 
erfgoedorganisaties. 35% ziet hier 
de meerwaarde niet van in. 
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• Slechts 35% van alle respondenten 
is voor een doordacht 
digitaliseringsbeleid. 

• Slechts 30% van alle respondenten 
wil digitale beelden online 
beschikbaar stellen zodanig dat 
deze vrij gebruikt, aangepast en 
gedeeld kunnen worden door 
iedereen. 

• 35% van de respondenten wil door 
middel van sociale netwerken zo 
veel mogelijk mensen motiveren en 
stimuleren om actief aan de slag te 
gaan met interactieve elementen op 
de eigen website. 

• 40% van de respondenten wil online 

content creëren, verbeteren, 
uitwisselen en onderzoeken samen 
met mensen buiten de eigen 
organisatie (crowd sourcing, 
Wikipedia, …) 

 

31 Welke technologie wordt binnen uw organisatie gebruikt om digitale content te creëren? 

 44% van alle respondenten gebruikt 
geen technologie/apparatuur. 
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57% van de respondenten geeft aan een 
scanner en/of digitale camera te 
gebruiken. 
 
Er werd 5x ‘Andere’ aangeduid: 
4 reacties: ‘Scanner én digitale camera’  
1 reactie: ‘Eigen smartphone’ 
 

32 In welk jaar kocht uw organisatie de apparatuur aan? 

 
 
 
 
 

• 48% van de respondenten geeft aan 
dat deze vraag niet van toepassing 
is 

• 9% van de respondenten heeft geen 
idee 

• 18% van de respondenten kocht 
apparatuur aan tussen 2014 en 
2020 

 

33 Wordt de software van de digitaliseringsapparatuur binnen uw organisatie enkele malen per jaar geüpdatet? 

 

Helder: 74% van alle responderende 
organisaties doet niet aan updates. 
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34 Digitale maturiteit van uw organisatie: 

 

• 44% van de responderende 
organisaties zegt zelf niet te hoeven 
instaan voor digitale duurzame 
bewaring van bestanden 

• Slechts 9% van de responderende 
organisaties werkt volgens een 
duurzame bewaarstrategie. 

• Slechts 18% van alle respondenten 
geeft aan over voldoende kennis te 
beschikken inzake digitalisering. 

• 35% van de responderende 
organisaties melden dat ze 
beschikken over een betrouwbare 
en duurzame infrastructuur voor de 
bewaring van digitale bestanden. 

• Slechts 9% van de respondenten 
onderneemt stappen vooraleer 
digitale objecten op te nemen in een 
digitale bewaaromgeving. 

• 4% van de responderende 
organisaties heeft de nodige 
plannings- en 
kwaliteitsmechanismen ingevoerd 
om de goede werking van het 
digitaal depot en de implementatie 
van de bewaarstrategie te 
realiseren. 
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• Slechts 13% van alle respondenten 
heeft de toegankelijkheid tot digitale 
objecten/bestanden goed geregeld 
naar eigen zeggen. 

• 22% van de responderende 
organisaties schenkt aandacht aan 
het rechtenbeheer als ze digitaal 
materiaal creëert of acquireert. 

35 Opmerkingen in verband met het beheer en de ontsluiting van uw collectie: 

 
“Het papieren archief is goed toegankelijk voor bezoekers en goed beheerd, 
maar er ontbreekt nog een volledige inventaris. Er is een goed digitaal archief 
maar te weinig toegankelijk.” 
 
“Veel bevindt zich op eigen computer.” 
 
“We digitaliseren oude archiefbestanden uit allerlei archieven (voornamelijk 
rijksarchieven en gemeentelijke archieven) Daarna worden de bestanden 
'bewerkt' = gelezen en opnieuw in een leesbaar formaat ingetikt. Probleem 
blijft natuurlijk 'copyright' want eenmaal bewerkt willen meerdere mensen dit 
in hun persoonlijke studies gebruiken en een 'copyright' op ons (moeilijkste = 
oud schrift lezen) werk nemen!” 
 
“Het archief beschikt nog niet over een digitaal depot en werkt momenteel 
nog steeds met servers. In de toekomst zullen we instappen in het 
Serieregister en momenteel wordt ook al gekeken naar de verschillende 
leveranciers van e-depots.” 
 

Op vlak van digitalisering hebben we 
binnen ons werkingsgebied duidelijk te 
maken met zeer uiteenlopende 
‘snelheden’. Dit is een groot 
aandachtspunt voor de werking van de 
Erfgoedcel en er zal naar gestreefd 
worden om zoveel mogelijk actoren zo 
praktisch mogelijk te ondersteunen. 
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“Graag via QR-code.” 
 

6. COLLECTIE/PATRIMONIUM: VEILIGHEID & CALAMITEITEN 

36 Wordt het gebouw (waarin uw collectie/ patrimonium gehuisvest is) gedeeld met andere gebruikers/ partijen? 

 

30% van de responderende organisaties 
geeft aan haar lokalen te delen met 
andere gebruikers. 

37 Zit uw collectie(s)/ patrimonium verspreid ondergebracht? 

 

 

Bovendien geeft 61% van de 
responderende organisaties ook aan dat 
de collecties over meerdere 
bewaarlocaties verspreid zitten. 

38 Collectieveiligheid: is er binnen uw organisatie aandacht voor het volgende: 
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• Slechts 18% van de bewaarruimten 
van de responderende organisaties 
wordt jaarlijks gekeurd door de 
brandweer. 

• Geen enkele organisatie meldt 
incidenten op het DICE-platform. 

• Slechts 9% van de responderende 
organisaties heeft een 
calamiteitenplan achter de hand. 

• Dit calamiteitenplan wordt bij gene 
enkele organisatie jaarlijks geoefend 
of geüpdatet. 

• Bij slechts 1 responderende 
organisatie is het calamiteitenplan 
doorgesproken met of overgeleverd 
aan hulpdiensten. 

 

39 Opmerkingen in verband met de collectieveiligheid: 

 
“Brandweer heeft 2 jaar geleden aanbevelingen gegeven voor de 
brandveiligheid van het 'gemeentelijk' gebouw. De gemeentelijke technische 
diensten zijn nog steeds bezig met de uitwerking van die aanbevelingen...” 
 
“Ook te complex voor organisatie als kerkfabriek met 6 verschillende locaties 
(zelfs al ken ik de principes, is dit niet realistisch)” 
 
“Er is nog geen uitgewerkt calamiteitenplan aanwezig, maar de nodige kennis 
hieromtrent is wel in huis.” 

Aanbevelingen opvolgen is natuurlijk 
aangewezen. En daarnaast blijkt dat 
ondersteuning op dit vlak ook wel nuttig 
kan zijn. Een praktische universele 
format met aanpassingen op maat van 
de organisatie kan mogelijks wel een 
interessante ondersteuning zijn voor 
vele organisaties. 
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“Veilig op harde schijf die bij bestuursleden berust, ander archief in stedelijk 
museum en stedelijke archiefdienst.” 
 

7. COLLECTIE/PATRIMONIUM: HUISVESTING, BEWAAROMGEVING & OPSLAG 

40 Bewaaromgeving van uw collectie(s)/ uw patrimonium 
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• Klimaatmonitoring is een thema 
waar 22% van de respondenten 
toch wel aandacht voor hebben, zij 
het vermoedelijk niet het hele jaar 
door. 18% van de respondenten 
geeft aan hier meer informatie over 
te wensen. 30% van de 
respondenten is ervan overtuigd dat 
klimaatmonitoring geen 
meerwaarde oplevert voor de 
werking. 

• Voor de tentoonstellingsruimten is 
deze ongunstige tendens nog groter 
helaas en real-time geïnformeerd 
worden als klimaatwaarden een 
bepaalde grens overschrijven wordt 

niet als een meerwaarde aanzien. 
• 30% van de respondenten geeft aan 

dat het monitoren van daglicht en 
kunstlicht in de bewaarruimten geen 
meerwaarde oplevert voor de 
organisatie, 9% is hier niet mee 
vertrouwd maar wil hier over 
geïnformeerd worden en 1 
respondent doet dit occasioneel. Er 
werd nagenoeg dezelfde tendens 
geregistreerd voor wat monitoring 
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van lichtwaarden bij tijdelijke 
tentoonstellingen betreft. 

• 30% van de respondenten bewaakt 
de activiteit van biologische 
levensvormen occasioneel, 22% van 
de respondenten vindt de 
monitoring van biologische 
levensvormen geen meerwaarde 
voor het collectiebeheer en 13% 
van de respondenten is hier niet 
meer vertrouwd maar wel hier wel 
over geïnformeerd worden. 

• 26% van de respondenten houdt 
het poetsregime in de gaten, 22% 
vindt het geen meerwaarde en 18% 
van de respondenten is hiermee niet 

vertrouwd maar wenst wel 
geïnformeerd te worden. 

• 26% van de respondenten let op het 
verwarmingsregime en evenveel 
respondenten vindt dat dit gene 
meerwaarde oplevert voor de 
organisatie. 13% van de 
respondenten wel echter wel 
geïnformeerd worden. 

• Slechts 1 respondent geeft aan over 
een waterdetectiesysteem te 
beschikken. 22% van de 
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respondenten geeft aan dat dit geen 
meerwaarde oplevert, en 22% geeft 
aan hierover graag geïnformeerd te 
worden. 

• Branddetectiesystemen blijken beter 
ingeburgerd te zijn: 48% van de 
respondenten geeft aan hierover te 
beschikken. 18% geeft aan dat een 
branddetectiesysteem geen 
meerwaarde is voor de collectie en 
13% van alle respondenten wil hier 
graag over geïnformeerd worden. 

• Verrassend positief resultaat; bij 
26% van alle respondenten blijkt 
een soort van noodkit klaar te 
staan! Slechts 13% van de 

respondenten vindt het niet nodig 
en 13% onder de respondenten wil 
hier graag meer info over krijgen. 

• Last but not least: beschikbare 
bewaarruimte: 70% van alle 
responderende organisaties geeft 
aan over voldoende bewaarruimte 
te beschikken. 22% van de 
responderende organisaties worstelt 
hier echter wél mee. En 30% van de 
respondenten raakt in de problemen 
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door tekort aan bewaarruimte indien 
de collectie aangroeit. 
 

41 Bewaart uw organisatie haar collecties in schone, goed georganiseerde ruimtes die vrij zijn van biologische 
levensvormen? (bewaarruimten en objecten worden op gepaste wijze onderhouden en gereinigd) 
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• 18% van de responderen 
organisaties geeft helaas aan dat 
haar collectie niet in een stabiel en 
goed onderhouden gebouw 
gehuisvest wordt op dit moment.  

• 35% van de respondenten geeft 
bovendien ook mee dat de 
bewaarruimte niet schoon is.  

• 57% van de respondenten stelt dat 
de bewaarruimte toegankelijk is 
voor biologische levensvormen, stof 
en insijpelend vocht. 

• 40% van de respondenten geeft aan 
dat het gebouw niet inbraakveilig is, 
maar even veel respondenten geven 
ook toe dat er geen sleutelplan 

opgesteld is. 
• 22% van de respondenten beschikt 

over een klimaatsysteem in het 
gebouw. 13% van de respondenten 
geeft aan dat het onderhoud van dit 
systeem goed opgevolgd wordt. 

• 13% van de respondenten geeft aan 
dat de collectie niet in/op stabiel 
meubilair bewaard wordt. 

• 57% van de respondenten geeft aan 
dat haar collectie niet verpakt is in 
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materiaal dat geschikt is voor lange 
termijnbewaring. 

• 87% van de respondenten geeft aan 
dat de bewaarruimte(n) ramen 
hebben, 52% van de bewaarruimten 
hebben ergens een watertoevoer en 
doorheen 78% van alle 
bewaarruimten lopen technieken. 

• Slechts13% van de respondenten 
geeft aan over een bewaarruimte te 
beschikken waar gene 
verwarmingselementen geplaatst 
zijn. 

• 52% van de respondenten 
gebruiken de bewaarruimte 
(doorgaans noodgedwongen) als 

werkplek. 
• 30% van de respondenten beschikt 

over ene plattegrond van de 
bewaarruimte(n). 

 

42 Opmerkingen in verband met de huisvesting, bewaaromgeving en opslag van uw collectie: 

 
“Meeste zaken worden officieus opgevolgd - echte professionele omkadering 
van al deze aspecten is voor kerkfabriek (als erfgoed houdende, en dus niet 
erfgoed beherende instelling) niet realistisch.” 
 

 

8. COLLECTIE/PATRIMONIUM: FYSIEKE CONDITIE & BEWAAROMSTANDIGHEDEN 
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43 Welke inspanningen worden door uw organisatie geleverd om de lange-termijnbewaring van uw collectie te 
optimaliseren? 

 
“We zijn op zoek naar een nieuwe (bovengrondse) bewaarlocatie.” 
 
“Ook in bergruimte in de garage van het appartementsgebouw worden 
stukken bewaard: Kerststal, kazuifels (in ijzeren bureaukast).” 
 

“Vraag gesteld aan gemeente, zij vonden dat niet nodig.” 
 
“Het op een harde schijf plaatsen van belangrijke teksten, foto's en 
documenten.” 
 

 

44 In hoeverre wordt binnen uw organisatie aandacht geschonken aan fysieke collectiezorg? 

 • In 44% van alle responderende 
organisaties wordt intern geen 
kennis inzake behoud en beheer 
gedeeld. 

• 87% van alle respondenten geeft 
aan dat de conditie van 
verschillende materialen nooit 
gecontroleerd wordt, laat staan 
volgens een vastgelegde procedure. 

• 57% van de responderende 
organisaties controleert inkomende 
objecten niet op biologische 
levensvormen, vocht, 
azijnzuursyndroom, enz. 
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• 30% van de respondenten weet niet 
welke collectiestukken fysiek 
kwetsbaar zijn 

• 65% van de respondenten geeft aan 
niet te weten welke 
(deel)collecties/stukken prioritair 
zijn op vlak van verpakking en 
conservering 

• Slechts 30% van de responderende 
organisaties bewaart conserverings- 
en restauratieverslagen op een 
duurzame manier 

• Slechts 22% van de responderende 
organisaties heeft een beleid inzake 
hanteren, verpakken, monitoren, 
reinigen, conserveren, 

tentoonstellen, ... 
• 61% van de responderende 

organisaties geeft objecten in 
bruikleen en 57% administreert dit 
ook grondig 
 

45 Opmerkingen in verband met de fysieke verzorging van uw collectie: 

 
“Advies is gewenst.” 
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“Waarschijnlijk hebben we te weinig ervaring met regelmatige controles op 
de fysieke verzorging van de collectie.” 
 
“Alles is eigendom van één van de leden. Onze organisatie heeft geen 
gemeenschappelijke eigendommen.” 
 

9. COLLECTIE/PATRIMONIUM: SWOT 

46 Noem hier alle zwaktes van uw collectie/ patrimonium: 

 
“Voldoende bewaarruimte maar in een kelder bewaard. Niet zichtbaar in het 
straatbeeld.” 
“Gebrek aan instroom van nieuwe, jonge leden/vrijwilligers. 
“Geen geklimatiseerde bewaarruimte. 
“Nog geen volledige inventaris. 
“Geen of weinig kennis om oude voorwerpen correct te behandelen. 
“Bewaarwijze.” 
“Ontsluiting.” 
“Huisvesting.” 
“Onderhoud van de stukken.” 
“Geen veiligheid wat brand en diefstal betreft.” 
“Geen idee van de waarde/ schatting van de objecten.” 
“Achterstand bij verwerking van schenkingen en archief, een betere/meer 
gedetailleerde collectieregistratie zou goed zijn.” 
 

 

47 Noem hier alle sterktes van uw collectie/ patrimonium: 

 
Enkele reacties: 
“Sommige archieven zijn reeds volledig gedigitaliseerd.” 
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“Goed regulier onderhoud van onze bewaarlocaties en collecties.” 
“Trots op onze mooie (zelfs internationaal erkende) collectie.” 
“Zuurvrije verpakking en in goede orde.” 
“Enthousiasme van vrijwilligers en de wil om goed werk te leveren.” 
“Ruime huisvesting in een historisch pand, veilig en droge huisvesting, 
centrale aanwezigheid van onze organisatie in het dorp.” 
 

48 Noem hier alle externe bedreigingen voor uw collectie/ patrimonium: 

 
Enkele reacties: 
“Kans op waterschade (bewaarlocatie op kelderniveau/ lekkend dak).” 
“Brand en diefstal.” 
“Bezoekers die niet correct met de collectie omgaan.” 
“Uitval van medewerkers.” 
“Wij zijn geen eigenaar van het gebouw. Dit wordt ons gratis ter beschikking 
gesteld waardoor we helemaal geen impact hebben op het beheer van 
externe factoren: warmte, licht, stof, ongedierte, water...” 
“Verhuizing van de collectie.” 
“Technische werkzaamheden in de bewaarruimte.” 
“Geen instroom van nieuwe leden.” 
 

 

49 Noem hier alle externe kansen voor uw collectie/ patrimonium: 

 
Enkele reacties: 
“Begeleiding door een gediplomeerd archivaris.” 
“Schoolbezoeken, rondleidingen, …” 
“Interesse van de buitenwereld in onze werking.” 
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“Cross-links tussen de website van onze organisatie en die van de gemeente 
en collega-verenigingen.” 
“Promotie van het lokale erfgoed door de eigen en naburige gemeente(n).” 
“Ondersteuning vanuit het stedelijk archief als dit op kruissnelheid is 
ingericht en nieuwe bestuursleden die meer organisatorische zaken kunnen 
opnemen.” 
 

50 Wat heeft uw organisatie nodig om het beheer van uw collectie/ uw patrimonium te kunnen optimaliseren? 

 

48% van alle respondenten geeft aan 
dat ze graag geïnformeerd wil worden en 
52% van alle responderende 
organisaties ontvangt graag financiële 
ondersteuning als het gaat over 
collectiebeheer. 
 
8x werd ‘Andere’ aangeduid: 
1 reactie -> ‘Financiële steun is altijd 
welkom’ en kan dus onder ‘Financiële 
steun’ gerekend worden-> 52% van alle 
respondenten wenst dus financiële 
ondersteuning op vlak van 
collectiebeheer. 
1 reactie -> ‘Geen’ 
1 reactie -> ‘Begeleiding’ 
1 reactie -> ‘Huisvesting (eigen lokaal)’ 
1 reactie -> ‘Mankracht voor ontsluiting 
collecties’ 
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1 reactie -> ‘Sensibilisering van 
vrijwilligers’ 
1 reactie -> ‘Uitleen van materiaal dat 
we zelf niet kunnen/willen aankopen’ 
1 reactie -> ‘Een professionele 
medewerker’ 
 

10.  COLLECTIE/PATRIMONIUM: OPMERKINGEN, VRAGEN & SUGGESTIES 

51 Heeft u vragen of opmerkingen bij deze vragenlijst? 

 
Enkele reacties: 
“Vragen zijn voldoende divers om een goed beeld te vormen.” 
“Met momenten was het invullen van deze lijst moeilijk voor ons.” 
“Te moeilijk en te specifiek voor de vrijwilligersverenigingen. Dit komt recht 
uit het cultureel erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid, waardoor zelfs 
vele professionele instellingen niet voldoen.” 
“We willen hier nog verder over overleggen.” 
 

Een aantal respondenten geeft aan dat 
deze vragenlijst inspirerend werkt. Maar 
een even groot aantal respondenten is 
sceptisch en vreest dat het bij een 
bevraging blijft. 

52 Waarmee kan Erfgoedcel de Merode het beheer en de bewaring van uw collectie/ uw patrimonium te ondersteunen? 

 Opvallend is dat de reacties van de 
respondenten een evenwichtig verdeeld 
taartdiagram oplevert; als Erfgoedcel 
dienen we 4 werkpunten even sterk in te 

zetten, en daarnaast ook op 8 andere 
werkpunten: 
 
8x ‘Andere’ ondersteuning wenselijk: 
4 reacties -> ‘Geen’ 
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1 reactie -> ‘Werving vrijwilligers, 
zodoende mee voor opvolging te zorgen’ 
1 reactie -> ‘Advies m.b.t. wegwijs 
maken en toeleiden’ 
1 reactie -> ‘Mankracht’ 
1 reactie -> ‘Uitlenen materiaal’ 
 

53 Heeft u suggesties voor Erfgoedcel de Merode? 

 
“Graag advies om het archief (vooral digitaal) te ontsluiten, en het opmaken 
van een volledige inventaris. Onze vereniging heeft sinds een 5-tal jaren 
geen website! Een van onze werkgroepen heeft wel een website in eigen 
beheer.” 
 
“Zorgen voor een ruime visie, goed doordacht te werk gaan...” 
 
“Advies, maar liefst per activiteit.” 
 
“Tweesporenbeleid voeren: begeleiding op maat van de individuele 
verenigingen + samenwerking en globale ondersteuning. De meeste 
verenigingen zitten niet te wachten op nog meer werk met hun krappe 
vrijwilligersaantallen (registratie, behoud en beheer, ...) ook al zou dit vaak 
hun werking vereenvoudigen. Sensibilisering van overheden om meer te 
investeren in erfgoedzorg.” 
 

Het is duidelijk dat van de Erfgoedcel 
praktische en technische begeleiding op 
maat verwacht wordt, parallel aan 
bovenlokale samenwerking, 
communicatie en ondersteuning. 
Daarnaast wordt ook verwacht dat ze 
een duurzaam beleid voert. 
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“Bovenlokaal subsidies vrijmaken om te inventariseren, materiaal ontlenen 
om te digitaliseren, ondersteuning bij subsidieaanvragen, we vragen dringend 
ondersteuning in bepaalde restauraties en schadegevallen.” 
 
“Vastleggen van afspraken met eigenaars, kerkraad, parochiale werken en 
comité i.v.m. de jaarlijkse processie rond 19/3, en lokale werkgroep i.v.m. 
een zekere permanentie.” 
 
“Een fysiek bezoek zou nuttig zijn om onze noden beter te begrijpen.” 
 
“We hebben onze vragen reeds verwoord in de eerste vragenlijst over de 
werking van onze organisatie.” 
 
“Specifieke aanpak voor liturgisch patrimonium en archief kerkfabriek 
/parochie. bv. cursus Atomis opstarten.” 
 

54 Heeft u suggesties voor onze lokale besturen inzake het lokale erfgoedbeleid? 

 
“Er is te weinig expertise uit het gemeentebestuur, waardoor we op 
eenzelfde, lokaal niveau blijven hangen.” 
 
“Graag een langetermijnvisie: beleidsplan, toekomstplan over meer dan 10 
jaar gespreid!” 
 
“De samenwerking met het gemeentebestuur is prima.” 
 
“'De gemeente dient een professionele erfgoedwerking uit te bouwen 

Van de lokale besturen wordt verwacht 
dat ze eveneens een duurzaam 
erfgoedbeleid voert.  
 
Ook de werkbaarheid van de organisatie 
is een bezorgdheid die geuit wordt. 
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-depot/ archiefdienst waar zowel het stedelijk als het archief van de 
verenigingen wordt bewaard 
-erfgoed uitspelen als economische en toeristische troef van de stad en regio 
-inzetten en beroep doen op lokale expertise van erfgoedverenigingen en 
vrijwilligers 
-actualisering inventaris onroerend erfgoed 
-erfgoedzorg moet een echte bekommernis zijn; er worden zelden 
beslissingen genomen vanuit een erfgoedperspectief” 
 
“Kan veel beter.” 
 
“Interesse tonen.” 
 
“Vanuit de stad mee inzetten op het digitaal inventariseren van alle collectie 
is broodnodig.” 
 

“Wij zitten in een zeer moeilijk situatie omdat wij als organisatie gewrongen 
zitten tussen de gemeente en een provinciale organisatie.” 
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B 3.1.2.1. Conclusies over de collecties/het patrimonium van cultureel 

erfgoedorganisaties binnen het Merode-convenantgebied: 

 
2.ORGANISATIE: VORM, WERKING & BELEID 

• De 50% van de respondenten heeft het beheer van een roerend erfgoedcollectie/ religieus patrimonium als 
kerntaak. De overige 50% respondenten beheer ook ene collectie/patrimonium maar voor hen is dit geen 
kernactiviteit. Onder de respondenten die ‘neen’ hebben geantwoord zijn er 2 respondenten die 
vermoedelijk wél religieus erfgoed beheren maar dit zelf zo niet zien).  

• De werking van de meeste respondenten is vooral gericht op archivering, inventarisatie, het communiceren 
over activiteiten en onderzoek. 

• Volle eigendom: 
o Ongeveer 48% van alle respondenten heeft roerend erfgoed in volle eigendom. 
o 22% van de respondenten heeft 75 tot 100% roerende objecten in volle eigendom. 
o M.a.w.; 70% van de organisaties heeft haar roerend erfgoed in volle eigendom. 

• Bruikleen: 
o 57% van de respondenten geeft aan dat men geen objecten in bruikleen heeft. 
o 26% van de respondenten geeft aan dat men tot 25% van roerende goederen in bruikleen heeft. 
o 1 respondent geeft aan tussen 26 en 50% van de objecten in bruikleen hebben. 
o De hoeveelheid objecten die de respondenten in bruikleen hebben is beperkt. 

• Schenking/legaat: 
o 9% van de respondenten hebben al hun roerende goederen verkregen hebben via 

schenkingen/legaten. 
o 13% van de respondenten heeft 76 tot 99% van hun collectie via schenkingen /legaten bij elkaar 

vergaard. 
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o 4% van de respondenten stelt dat ze 51 tot 75% van hun roerende goederen verkregen hebben via 
schenkingen /legaten. 

o 4% van de respondenten stelt dat ze 26 tot 50% van hun roerende goederen verkregen hebben via 
schenkingen /legaten. 

o 35% van de respondenten stelt dat ze 26 tot 50% van hun roerende goederen verkregen hebben 
via schenkingen /legaten. 

o 22% respondenten heeft geen enkel object verkregen via schenking of legaat. 
• Objecten in bewaargeving: 

o 65% van de responderende organisaties heeft geen enkel object in bewaring voor derden 
o 18% van de respondenten heeft wel objecten in bewaring voor derden 
o 4% van de respondenten bewaart uitsluitend objecten - in bewaring - van derden! 

• Andere acquisitiewijze: 
o 13% van de respondenten stelt dat tot 25% van de collectie op een andere wijze geacquireerd 

werd 
o 9% van de respondenten geeft zelfs aan dat 26 tot 50% van de collectie nog op een andere wijze 

geacquireerd werd 

 
 

3.COLLECTIE/PATRIMONIUM: WAARDERING, SAMENSTELLING, OMVANG & DATERING 
• De collectietypes die het vaakst door alle respondenten genoemd worden zijn: archieven, documentaire 

collecties, bibliotheken en liturgisch patrimonium. Bij ‘Andere’ werden volgende 6 collectietypes vermeld:  
o 1 reactie kan onder ‘Archief’ meegerekend worden 
o 1 reactie -> ‘Oude vlaggen van verenigingen’ 
o 1 reactie ->’Opgezette dieren’ -> kan onder natuurhistorische collecties gerekend worden 
o 1 reactie -> ‘Landbouwalaam’ 
o 1 reactie -> ‘Interieurs’ 
o 1 reactie -> ‘Huisraad en gebruiksvoorwerpen’ 
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• De respondenten geven aan dat binnen de collecties volgende anorganische materialen het vaakst 
voorkomen:  

o Metaal 
o Plaaster 
o Steen 
o Glas 

• De respondenten geven aan dat binnen de collecties volgende organische materialen het vaakst voorkomen:  
o Papier, leder, perkament 
o Textiel 
o Hout 
o Fotografische materialen 

• Deze vraag over welke synthetische materialen het vaakst voorkomen in de collecties leverde duidelijk 
problemen op; de respondenten hebben moeite met materialenkennis. En we dienen hiermee rekening te 
houden in de toekomst! 

• 11% respondenten drukken de collectie-omvang nauwgezet uit per bewaarruimte, met vermelding van de 
omvang van deze bewaarruimte en met vermelding van het aantal rekken met x-aantal dozen gevuld zijn. 

57% van de respondenten drukken de collectie-omvang uit in aantal stuks. 17% van de respondenten drukt 
de collectie-omvang uit in lopende of strekkende meters. Slechts 11% van de respondenten geven aan dat 
ze geen idee hebben van de collectie-omvang. Verrassend is nu ook dat de twee respondenten – die eerder 
te kennen gaven niet over geen roerend erfgoed te beschikken – nu wel de collectie-omvang hebben 
ingevuld! 

• Zoals verwacht is het aandeel van objecten uit vroege periodes – die beheerd worden door de respondenten 
- veel kleiner dan het aandeel aan recentere objecten. Toch enkele opvallende zaken: 

o 4% van de respondenten geeft aan dat 1 tot 25% van hun collectie bestaat uit objecten die dateren 
tussen 1201-1300 

o 4% van de respondenten geeft aan dat 26 tot 50% van hun collectie bestaat uit objecten die 
dateren tussen 1201-1300! 
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• Bij de open vraag over de waardering en samenstelling van de collectie/het patrimonium wordt duidelijk dat 
de collectie houdende respondenten zich bewust zijn van enerzijds de ‘relatieve’ waarde van hun 
schaduwarchief en anderzijds wordt hierin ook duidelijk dat collectiewaarderingen nuttig zouden zijn. 

 
 
4.COLLECTIE/PATRIMONIUM: BEHEER & ONTSLUITING 

• 83% van alle respondenten maakt van tevoren een selectie in wat men wenst te bewaren. 
• 57% van de respondenten bewaart vervolgens alles van wat men geacquireerd heeft. Geen enkele 

respondent hanteert een omlijnd afstootbeleid. 
• De reacties op de vraag i.v.m. verwachte jaarlijkse collectie-aangroei: 

o 13% van de respondenten stelt dat er geen collectie-aangroei meer is 
o 9% van de respondenten geeft aan geen idee te hebben hiervan 
o 26% van de respondenten geeft aan dat dit heel wisselend en dus moeilijk te zeggen is 
o 9% van de respondenten geeft ene schatting op 
o 48% van de respondenten geeft een schatting op en vermeldt daarbij het aantal stuks 

• De reacties van de respondenten op de vraag hoeveel % van de collectie cruciaal is voor het collectieprofiel; 

de opgegeven percentages varieerden tussen 50 en 100%: 
o 13% van de respondenten -> 50% van de collectie is essentieel 
o 30% van de respondenten -> 75% van de collectie is essentieel 
o 18% van de respondenten -> 90% van de collectie is essentieel 
o 22% van de respondenten -> 100% van de collectie is essentieel 

• Reacties op de vraag hoe toegang verschaft wordt tot de collectie: 83% van de respondenten gaf aan dat 
men onder andere de inventaris in een Word-of Exceldocument heeft opgemaakt. 

• Reacties van de respondenten i.v.m. de verhouding geregistreerde objecten: 
o 18% van de respondenten heeft geen idee hoeveel % van de collectie geregistreerd is 
o 18% van de respondenten meldt dat geen enkel object geregistreerd is in een systeem 
o 13% van de respondenten heeft tussen 1 tot 25% van de totale collectie geregistreerd 
o 18% van de respondenten heeft tussen 26 tot 50% van de collectie geregistreerd 
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o 9% van de respondenten heeft tussen 51 tot 75% van de collectie geregistreerd 
o 26% van de respondenten heeft tussen 76 tot 100% van de collectie geregistreerd 

• Reacties van de respondenten i.v.m. de verhouding ‘digital born’ objecten: 
o 13% van de respondenten heeft geen idee hoeveel % van de collectie ‘digital born’ is 
o 61% van de respondenten meldt dat geen enkel object ‘digital born’ is 
o 22% van de respondenten heeft tussen 1 tot 25% van de totale collectie ‘digital born’ 
o 4% van de respondenten heeft tussen 26 tot 50% van de collectie ‘digital born’ 

• Reacties van de respondenten i.v.m. verhouding online toegankelijkheid: 
o 9% van de respondenten heeft geen idee in welke mate de collectie online toegankelijk is 
o 52% van de respondenten meldt dat de collectie niet online toegankelijk is 
o 22% van de respondenten meldt dat tussen 1 tot 25% van de collectie online toegankelijk is 
o 9% van de respondenten heeft tussen 26 tot 50% van de collectie online toegankelijk is 
o 8% van de respondenten heeft tussen 76 tot 100% van de collectie online toegankelijk is 

• 78% van de respondenten geeft aan wel interesse te hebben in begeleiding door Erfgoedcel de Merode op 
vlak van digitalisering. 

• 61% van de respondenten is zich ervan bewust dat een inventaris nuttig is. 26% van de respondenten gaf 

andere reden op: 
o 1 reactie kan onder ‘Neen, onze inventaris is up to date’ gerekend worden 
o 1 reactie -> ‘Onze inventaris moet geüpdatet worden’  
o 1 reactie -> ‘Er bestaat een foto-inventaris maar deze is niet professioneel opgemaakt’ 
o 1 reactie -> ‘Onze inventaris is voor 90% up to date’ 
o 1 reactie -> ‘Ja dringend, wegens verhuis!’ 
o 1 reactie -> ‘Inventarisatie is een doorlopende opdracht binnen onze organisatie’ 

• Een aantal respondenten maken melding van hun bezorgdheden: 
• Bewaring in een kelder; risico gezien de recente overstromingen gevaar voor waterschade in de toekomst 
• Inventarisatie is nog steeds de achilleshiel van ons museum. De meeste bestuursleden wensen hier niet aan 

te werken. 
• Registratie of inventarisatie betekent niet noodzakelijk dat de collectie ook volledig zuurvrij verpakt is e.d. 
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• Ondersteuning van de Merode lijkt ons nuttig. Wij hebben vele interessante zaken samengebracht op twee 
harde schijven en daar zit nuttig materiaal tussen. Wij pleiten voor samenwerking met het stedelijk archief 
die zeker uw inventiviteit en deskundigheid kunnen gebruiken want, op een deeltijdse archivaris na, zijn het 
allemaal vrijwilligers. 

• Omvang van de digitale collectie: 
o 30% van de respondenten meldt dat deze vraag niet van toepassing is 
o 22% van de respondenten geeft aan hier geen idee van te hebben 
o 9% van de respondenten geeft aan het moeilijk te vinden om dit uit te drukken 
o 9% van de respondenten meldt een volume tussen 1 en 1,5 TB 
o 4% van de respondenten vermeldt een digitaal opslagvolume van 12 GB 
o 4% van de respondenten noemt een digitaal opslagvolume van 100 GB 
o 4% van de respondenten vermeldt een digitaal opslagvolume van 250 GB 
o 4% van de respondenten meldt een volume van tussen 150 en 250? (eenheid werd niet mee 

vermeld) 
• Digitaal collectiebeleid: 

o 65% van de respondenten vermeldt dat men niet bezig is met selectie als voorbereiding op 

digitalisering. 
o Voor wat metadatering betreft: 83% van de organisaties doet hier niet aan. 
o 52% van de respondenten digitaliseert zelf. 48% van de respondenten is hier niet mee bezig. 
o 83% van de respondenten controleert inkomend digitaal materiaal niet. 
o 65% van de respondenten is niet bezig met duurzame digitale bewaring. De overige 35% van 

de respondenten doet dit wel maar volgens eigen inzichten. 
o 87% van de respondenten houdt geen rekening met auteursrechten. 13% van de 

respondenten is zich hier wel van bewust. 
o 78% van de respondenten is niet bezig met online toegankelijkheid. 18% is hier wel mee bezig 

en 4% besteedt dit werk uit aan externen. 
o 70% van de respondenten werkt niet actief aan de eigen website. 26% doet dit wél, en 4% 

besteedt dit werk ook uit aan externen. 
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• Digitale toegankelijkheid van de collecties: 
o 44% van alle respondenten is overtuigd om alle data breder bekend te maken en ter 

beschikking stellen om ervoor te zorgen dat alle kennis en informatie niet verloren gaat voor 
de toekomst. Echter 35% van de respondenten is hier niet van overtuigd. 

o Ook 44% van alle respondenten is bereid om data uit te wisselen met andere organisaties. 
35% is hier niet voor te vinden. 

o 40% van alle respondenten is bereid om data in open licentie beschikbaar te stellen. 40% is 
hier niet voor te vinden. 

o 44% van alle respondenten wil semantische linken (laten) bouwen tussen databanken en 
tussen content van verschillende andere erfgoedorganisaties. 35% ziet hier de meerwaarde 
niet van in. 

o Slechts 35% van alle respondenten is voor een doordacht digitaliseringsbeleid. 
o Slechts 30% van alle respondenten wil digitale beelden online beschikbaar stellen zodanig dat 

deze vrij gebruikt, aangepast en gedeeld kunnen worden door iedereen. 
o 35% van de respondenten wil door middel van sociale netwerken zo veel mogelijk mensen 

motiveren en stimuleren om actief aan de slag te gaan met interactieve elementen op de eigen 

website. 
o 40% van de respondenten wil online content creëren, verbeteren, uitwisselen en onderzoeken 

samen met mensen buiten de eigen organisatie (crowd sourcing, Wikipedia, …) 
• Gebruikte technologie om te digitaliseren: 
• 44% van alle respondenten gebruikt geen technologie/apparatuur. 
• 57% van de respondenten geeft aan een scanner en/of digitale camera te gebruiken. 
• Er werd 5x ‘Andere’ aangeduid: 

o 4 reacties: ‘Scanner én digitale camera’  
o 1 reactie: ‘Eigen smartphone’ 

• 74% van de responderende organisaties voert geen apparatuur-updates uit 
• Algemene digitale organisatiematuriteit: 
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• 44% van de responderende organisaties zegt zelf niet te hoeven instaan voor digitale duurzame bewaring 
van bestanden 

• Slechts 9% van de responderende organisaties werkt volgens een duurzame bewaarstrategie. 
• Slechts 18% van alle respondenten geeft aan over voldoende kennis te beschikken inzake digitalisering. 
• 35% van de responderende organisaties melden dat ze beschikken over een betrouwbare en duurzame 

infrastructuur voor de bewaring van digitale bestanden. 
• Slechts 9% van de respondenten onderneemt stappen vooraleer digitale objecten op te nemen in een 

digitale bewaaromgeving. 
• 4% van de responderende organisaties heeft de nodige plannings- en kwaliteitsmechanismen ingevoerd om 

de goede werking van het digitaal depot en de implementatie van de bewaarstrategie te realiseren. 
• Slechts 13% van alle respondenten heeft de toegankelijkheid tot digitale objecten/bestanden goed geregeld 

naar eigen zeggen. 
• 22% van de responderende organisaties schenkt aandacht aan het rechtenbeheer als ze digitaal materiaal 

creëert of acquireert. 
• Op vlak van digitalisering hebben we binnen ons werkingsgebied duidelijk te maken met zeer uiteenlopende 

‘snelheden’. Dit is een groot aandachtspunt voor de werking van de Erfgoedcel en er zal naar gestreefd 

worden om zoveel mogelijk actoren zo praktisch mogelijk te ondersteunen. 
 
 
6.COLLECTIE/PATRIMONIUM: VEILIGHEID & CALAMITEITEN 

• 30% van de responderende organisaties geeft aan haar lokalen te delen met andere gebruikers. 
• Bovendien geeft 61% van de responderende organisaties ook aan dat de collecties over meerdere 

bewaarlocaties verspreid zitten. 
• Collectieveiligheid: 
• Slechts 18% van de bewaarruimten van de responderende organisaties wordt jaarlijks gekeurd door de 

brandweer. 
• Geen enkele organisatie meldt incidenten op het DICE-platform. 
• Slechts 9% van de responderende organisaties heeft een calamiteitenplan achter de hand. 
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• Dit calamiteitenplan wordt bij geen enkele organisatie jaarlijks geoefend of geüpdatet. 
• Bij slechts 1 responderende organisatie is het calamiteitenplan doorgesproken met of overgeleverd aan 

hulpdiensten. 
• Opmerkingen i.v.m. collectieveiligheid: 

o Aanbevelingen van hulpdiensten opvolgen is natuurlijk aangewezen.  
o Daarnaast blijkt dat ondersteuning op dit vlak ook wel nuttig kan zijn. Een praktische universele format 

met aanpassingen op maat van de organisatie kan mogelijks wel een interessante ondersteuning zijn 
voor vele organisaties. 

 
 
7.COLLECTIE/PATRIMONIUM: HUISVESTING, BEWAAROMGEVING & OPSLAG 

• Synthese van de bewaaromgevingen waarin Merode-collecties ondergebracht zijn: 
o Klimaatmonitoring is een thema waar 22% van de respondenten toch wel aandacht voor hebben, zij het 

vermoedelijk niet het hele jaar door. 18% van de respondenten geeft aan hier meer informatie over te 
wensen. 30% van de respondenten is ervan overtuigd dat klimaatmonitoring geen meerwaarde oplevert 
voor de werking. 

o Voor de tentoonstellingsruimten is deze ongunstige tendens nog groter helaas en real-time 
geïnformeerd worden als klimaatwaarden een bepaalde grens overschrijven wordt niet als een 
meerwaarde aanzien. 

o 30% van de respondenten geeft aan dat het monitoren van daglicht en kunstlicht in de bewaarruimten 
geen meerwaarde oplevert voor de organisatie, 9% is hier niet mee vertrouwd maar wil hier over 
geïnformeerd worden en 1 respondent doet dit occasioneel. Er werd nagenoeg dezelfde tendens 
geregistreerd voor wat monitoring van lichtwaarden bij tijdelijke tentoonstellingen betreft. 

o 30% van de respondenten bewaakt de activiteit van biologische levensvormen occasioneel, 22% van de 
respondenten vindt de monitoring van biologische levensvormen geen meerwaarde voor het 
collectiebeheer en 13% van de respondenten is hier niet meer vertrouwd maar wel hier wel over 
geïnformeerd worden. 
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o 26% van de respondenten houdt het poetsregime in de gaten, 22% vindt het geen meerwaarde en 18% 
van de respondenten is hiermee niet vertrouwd maar wenst wel geïnformeerd te worden. 

o 26% van de respondenten let op het verwarmingsregime en evenveel respondenten vindt dat dit gene 
meerwaarde oplevert voor de organisatie. 13% van de respondenten wel echter wel geïnformeerd 
worden. 

o Slechts 1 respondent geeft aan over een waterdetectiesysteem te beschikken. 22% van de 
respondenten geeft aan dat dit geen meerwaarde oplevert, en 22% geeft aan hierover graag 
geïnformeerd te worden. 

o Branddetectiesystemen blijken beter ingeburgerd te zijn: 48% van de respondenten geeft aan hierover 
te beschikken. 18% geeft aan dat een branddetectiesysteem geen meerwaarde is voor de collectie en 
13% van alle respondenten wil hier graag over geïnformeerd worden. 

o Verrassend positief resultaat; bij 26% van alle respondenten blijkt een soort van noodkit klaar te staan! 
Slechts 13% van de respondenten vindt het niet nodig en 13% onder de respondenten wil hier graag 
meer info over krijgen. 

o Last but not least: beschikbare bewaarruimte: 70% van alle responderende organisaties geeft aan over 
voldoende bewaarruimte te beschikken. 22% van de responderende organisaties worstelt hier echter 

wél mee. En 30% van de respondenten raakt in de problemen door tekort aan bewaarruimte indien de 
collectie aangroeit. 

• Kwaliteit van de bewaarruimten: 
o 18% van de responderen organisaties geeft helaas aan dat haar collectie niet in een stabiel en goed 

onderhouden gebouw gehuisvest wordt op dit moment.  
o 35% van de respondenten geeft bovendien ook mee dat de bewaarruimte niet schoon is.  
o 57% van de respondenten stelt dat de bewaarruimte toegankelijk is voor biologische levensvormen, 

stof en insijpelend vocht. 
o 40% van de respondenten geeft aan dat het gebouw niet inbraakveilig is, maar even veel respondenten 

geven ook toe dat er geen sleutelplan opgesteld is. 
o 22% van de respondenten beschikt over een klimaatsysteem in het gebouw. 13% van de respondenten 

geeft aan dat het onderhoud van dit systeem goed opgevolgd wordt. 
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o 13% van de respondenten geeft aan dat de collectie niet in/op stabiel meubilair bewaard wordt. 
o 57% van de respondenten geeft aan dat haar collectie niet verpakt is in materiaal dat geschikt is voor 

lange termijnbewaring. 
o 87% van de respondenten geeft aan dat de bewaarruimte(n) ramen hebben, 52% van de 

bewaarruimten hebben ergens een watertoevoer en doorheen 78% van alle bewaarruimten lopen 
technieken. 

o Slechts 13% van de respondenten geeft aan over een bewaarruimte te beschikken waar geen 
verwarmingselementen geplaatst zijn. 

o 52% van de respondenten gebruiken de bewaarruimte (doorgaans noodgedwongen) als werkplek. 
o 30% van de respondenten beschikt over een plattegrond van de bewaarruimte(n). 

• “Meeste zaken worden officieus opgevolgd - echte professionele omkadering van al deze aspecten is voor 
kerkfabriek (als erfgoed houdende, en dus niet erfgoed beherende instelling) niet realistisch.” 

 
 
8.COLLECTIE/PATRIMONIUM: FYSIEKE CONDITIE & BEWAAROMSTANDIGHEDEN 

• Opvallend is dat vooral intenties tot verbetering gemeld worden bij deze open vraag en 1 respondent 

vermeldt meervoudige opslag op een harde schijf als genomen opslagmaatregel. 
• Verder schenken de responderende organisaties als volgt aandacht aan fysieke collectiezorg: 

o In 44% van alle responderende organisaties wordt intern geen kennis inzake behoud en beheer 
gedeeld. 

o 87% van alle respondenten geeft aan dat de conditie van verschillende materialen nooit gecontroleerd 
wordt, laat staan volgens een vastgelegde procedure. 

o 57% van de responderende organisaties controleert inkomende objecten niet op biologische 
levensvormen, vocht, azijnzuursyndroom, enz. 

o 30% van de respondenten weet niet welke collectiestukken fysiek kwetsbaar zijn 
o 65% van de respondenten geeft aan niet te weten welke (deel)collecties/stukken prioritair zijn op vlak 

van verpakking en conservering 
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o Slechts 30% van de responderende organisaties bewaart conserverings- en restauratieverslagen op een 
duurzame manier 

o Slechts 22% van de responderende organisaties heeft een beleid inzake hanteren, verpakken, 
monitoren, reinigen, conserveren, tentoonstellen, ... 

o 61% van de responderende organisaties geeft objecten in bruikleen en 57% administreert dit ook 
grondig 

 
 
9.COLLECTIE/PATRIMONIUM: SWOT 

• Zwaktes die genoemd worden:  
o Voldoende bewaarruimte maar in een kelder bewaard 
o Gebrek aan instroom van nieuwe, jonge leden/vrijwilligers 
o Geen geklimatiseerde bewaarruimte 
o Nog geen volledige inventaris 
o Geen of weinig kennis om oude voorwerpen correct te behandelen. 
o Bewaarwijze 

o Ontsluiting 
o Huisvesting 
o Onderhoud van de stukken 
o Geen veiligheid wat brand en diefstal betreft 
o Geen idee van de waarde/ schatting van de objecten 
o Achterstand bij verwerking van schenkingen en archief, een betere/meer gedetailleerde 

collectieregistratie zou goed zijn 
• Sterktes die genoemd worden: 

o Sommige archieven zijn reeds volledig gedigitaliseerd. 
o Goed regulier onderhoud van onze bewaarlocaties en collecties. 
o Trots op onze mooie (zelfs internationaal erkende) collectie. 
o Zuurvrije verpakking en in goede orde. 
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o Enthousiasme van vrijwilligers en de wil om goed werk te leveren. 
o Ruime huisvesting in een historisch pand, veilig en droge huisvesting, centrale aanwezigheid van onze 

organisatie in het dorp 
• Externe bedreigingen die genoemd worden door de respondenten: 

o Kans op waterschade (bewaarlocatie op kelderniveau/ lekkend dak).” 
o Brand en diefstal. 
o Bezoekers die niet correct met de collectie omgaan. 
o Uitval van medewerkers. 
o Wij zijn geen eigenaar van het gebouw. Dit wordt ons gratis ter beschikking gesteld waardoor we 

helemaal geen impact hebben op het beheer van externe factoren: warmte, licht, stof, ongedierte, 
water, ... 

o Verhuizing van de collectie. 
o Technische werkzaamheden in de bewaarruimte. 
o Geen instroom van nieuwe leden. 

• Externe kansen: 
o Begeleiding door een gediplomeerd archivaris. 

o Schoolbezoeken, rondleidingen, … 
o Interesse van de buitenwereld in onze werking. 
o Cross-links tussen de website van onze organisatie en die van de gemeente en collega-verenigingen. 
o Promotie van het lokale erfgoed door de eigen en naburige gemeente(n). 
o Ondersteuning vanuit het stedelijk archief als dit op kruissnelheid is ingericht en nieuwe bestuursleden 

die meer organisatorische zaken kunnen opnemen. 
• Wat heeft de organisatie nodig om het beheer van de collectie/ het patrimonium te optimaliseren? 

o 48% van alle respondenten geeft aan dat ze graag geïnformeerd wil worden en 52% van alle 
responderende organisaties ontvangt graag financiële ondersteuning als het gaat over 
collectiebeheer. 

o 8x werd ‘Andere’ aangeduid: 
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o 1 reactie -> ‘Financiële steun is altijd welkom’ en kan dus onder ‘Financiële steun’ gerekend 
worden-> 52% van alle respondenten wenst dus financiële ondersteuning op vlak van 
collectiebeheer. 

o 1 reactie -> ‘Geen’ 
o 1 reactie -> ‘Begeleiding’ 
o 1 reactie -> ‘Huisvesting (eigen lokaal)’ 
o 1 reactie -> ‘Mankracht voor ontsluiting collecties’ 
o 1 reactie -> ‘Sensibilisering van vrijwilligers’ 
o 1 reactie -> ‘Uitleen van materiaal dat we zelf niet kunnen/willen aankopen’ 
o 1 reactie -> ‘Een professionele medewerker’ 

 
 
10.COLLECTIE/PATRIMONIUM: OPMERKINGEN? VRAGEN & SUGGESTIES 

• Een aantal respondenten geeft aan dat deze vragenlijst inspirerend werkt. Een even groot aantal 
respondenten is sceptisch en vreest dat het bij een bevraging blijft. 

• Opvallend is dat de reacties van de respondenten een evenwichtig verdeeld taartdiagram oplevert; als 

Erfgoedcel dienen we 4 werkpunten even sterk in te zetten, en daarnaast ook op 8 andere werkpunten: 
o 8x ‘Andere’ ondersteuning wenselijk: 
o 4 reacties -> ‘Geen’ 
o 1 reactie -> ‘Werving vrijwilligers, zodoende mee voor opvolging te zorgen’ 
o 1 reactie -> ‘Advies m.b.t. wegwijs maken en toeleiden’ 
o 1 reactie -> ‘Mankracht’ 
o 1 reactie -> ‘Uitlenen materiaal’ 

• Het is duidelijk dat van de Erfgoedcel praktische en technische begeleiding op maat verwacht wordt, parallel 
aan bovenlokale samenwerking, communicatie en ondersteuning. Daarnaast wordt ook verwacht dat ze een 
duurzaam beleid voert en interesse toont. 

• Van de lokale besturen wordt verwacht dat ze eveneens een duurzaam erfgoedbeleid voert. Ook de 
werkbaarheid van de organisatie is een bezorgdheid die geuit wordt. 
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B 3.1.3. Bevraging over de immaterieel erfgoedpraktijk(en) die door 

lokale erfgoedorganisaties levend gehouden worden 

III BEVRAGING OVER IMMATERIEEL ERFGOEDPRAKTIJKEN  

 

16 respondenten: 
Aarschot                             5 vrijwilligersorganisaties 
Diest                                  0 organisaties 
Herselt                               3 vrijwilligersorganisaties 
Scherpenheuvel-Zichem       2 vrijwilligersorganisaties 
Tessenderlo                        2 vrijwilligersorganisaties 

Westerlo                             4 vrijwilligersorganisaties 

 

1 Officiële naam van uw organisatie 

2 Mailadres 

3 Is de werking van uw organisatie erop gericht om immaterieel erfgoed levend te houden en te 
borgen voor de toekomst? 

 
 
 

 
  
  

50% van alle 
respondenten geeft aan 
dat ze een werking 

hebben die geënt is op 
een immaterieel 
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 erfgoedpraktijk en 50% is 
ermee bezig in de marge. 
 

4 Geef aan welke immaterieel erfgoedpraktijk(en) binnen uw organisatie levend gehouden 
wordt(en): 

 50% van alle 
respondenten geeft aan 

te werken rond 
vertellingen en 
taalgebruik. 
 
Daarnaast geeft 25% van 
de respondenten aan 

bezig te zijn met het 

levend houden van een 
ambacht, feest, ritueel en 
sociaal gebruik -> 
processie en kunst en 
cultuur (muziek, 
podiumkunsten, …) 
 

 
38% van alle 
respondenten duidde ook 
‘Andere ‘aan: 
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1 reactie -> ‘Religieuze 
kunst’ 
1 reactie -> 

‘Eucharistische vieringen’ 
1 reactie -> ‘Heemkundig 

museum’ 
1 reactie -> ‘Volksfiguren’ 
1 reactie -> 
‘Heiligendevotie’ 

1 reactie -> ‘Al wat hier 
wordt genoemd komt aan 
bod in onze boeken die 
we uitgeven’ 

5 Beschrijf kort uw erfgoedpraktijk 

 
“Studie over rituelen vroeger en in stand houden indien ze nog bestaan.” 
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“Bijwonen van gildefeesten met daarbij de optocht, de schieting, het 
gildedansen, het roffelen. Traditionele koning schieting. Bijwonen van de 
processie.” 

 
“Eigen Kempische muziek koesteren, zoeken, en zeker doen opleven. Oude 

Kempische volkse gebruiken laten herleven. Een centrum worden waar de 
volksmuziek-en folkloreliefhebbers terecht kunnen met vragen, voor 
antwoorden, voor lessen en zeker voor de gezelligheid. -aanleren en spelen 
van oude volksmuziek op traditionele instrumenten, beginners en 

gevorderden -inrichten van folk optredens, workshops, tentoonstellingen, 
cursussen instrumentenbouw-activeren en onderhouden van een centrum 
voor Kempische folklore-permanente werking als centrum voor levende 
folklore.” 

 
“In ons museum tonen we ambachten, landelijk leven, wonen en werken 
van onze voorouders.” 

 
“We trachten de geschiedenis van ons deeldorp levendig te houden door:  
Verzamelen van foto's, zichtkaarten en documenten, interviews van volkse 
figuren, op zoek te gaan naar merkwaardige episodes (oorlog, bevrijding, 
beroepsactiviteiten van inwoners enz.” 

 
“Wij verzamelen en registreren diverse praktijken. We schrijven hierover of 

beschrijven ze in studies en artikels voor het ruime publiek, uitgave van 
dialectwoordenboeken, stamboomonderzoek, interviews van getuigen.” 
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“Het levendig houden van de manuele vervaardiging van kant: kloskant en 
naaldkant.” 

 
“Twee processies: processie te Langdorp op 15 augustus, van kapelletjes 

van de Donk naar de Sint-Pieterskerk en vijfjaarlijkse processie te 
Wolfsdonk in september 2012, 2017, 2022, 2027, etc. Ook Bloemenhulde te 
Gijmel op 14 augustus en Sint-Antoniusviering op de zondag na 17 januari 
Verschillende concerten, wandelingen, vertellingen (geen immaterieel 

erfgoed maar wel cultuurpraktijk).” 
 
“Jaarlijkse processie op 19/3 of vrijdagavond dichtst bij 19/3. Dagelijkse 
toegang tot Sint-Jozefkapel.” 

 
“Dit houdt meestal in: info aanleveren, meewerken aan (bv. ‘Verhalen 
verbinden platteland’, praatgroep in het rustoord, dialect, mondelinge 

geschiedenis, enz. 
Genealogie: is opzoeken en vorming (info uitwisselen) 
In ons tijdschrift kan veel aan bod komen, ook immaterieel erfgoed. 
We niet altijd met alles bezig. Enkele grote thema's uit onze werking: 
herdenking van de kunstenaars (Verhaghen, Van den Panhuyzen), musici 

(Arthur en Herman Meulemans, Joseph Cuypers), burgerslachtoffers WO I, 
orgels en orgelbouwers, klokken, schrijvers en dichters (Hammenecker, 

Bols), schuttersgilden, religieuzen en kloosters (Grauwzusters, St-
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Niklaasberg) en religieuze broederschappen, toponiemen, 
kantklosvereniging, medewerking aan tentoonstellingen allerhande, ...” 
 

“Orgelrecitals.” 
 

“Boeken schrijven over de geschiedenis en de activiteiten, het leven van 
gisteren en vandaag van de stad Aarschot en de ruime regio.” 
 

6 Sinds wanneer voert uw organisatie de immaterieel erfgoedpraktijk uit? Beschrijf de geschiedenis 
van het erfgoed. En hoe dit doorheen de tijd geëvolueerd is. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De respondenten 
schetsten elk de 
highlights in het bestaan 

van de organisatie. 
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7 Op welke termijn moet de borging van de immaterieel erfgoedpraktijk(en) gerealiseerd worden 
(zodanig dat onherroepelijk kennisverlies vermeden wordt)? 

 

• 1 respondent geeft 
aan dat urgente 
opvolging vereist is! 

• 25% van de 
respondenten geeft 
aan dat actie vereist 

is binnen een termijn 
van 2 – 5 jaar. 

• 56% van de 
respondenten geeft 
aan dat actie vereist 

is binnen een termijn 
van 6 tot 15 jaar. 

• 31% stelt dat best 
actie ondernomen 
wordt op langere 
termijn. 
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8 Wie is van dichtbij of verderaf betrokken bij de erfgoedpraktijk die door uw organisatie levend 
gehouden wordt? (Betrokkenen? Publiek? Verenigingen, individuen, jong, oud, betrokken enz.?) En 
wie ... 

 
Enkele reacties: 

“Onze leden” 
“Gewone bezoekers die ooit in de landbouw of in een ambacht werkzaam 
waren. Schooljeugd informeren hoe het vroeger was. Nostalgie...” 

“Parochieteam, kerkfabriek, alle verenigingen in ons deeldorp en het 
gemeentebestuur maar ook waardevol voor alle inwoners van ons deeldorp 
en omstreken + alle cultureel geïnteresseerden van de omleggende dorpen 
+ de inwoners van verdere gemeente die afkomstig zijn.” 
 

“Individuen. Het in praktijk omzetten gebeurt door de leden. Waardevol 
voor wie geïnteresseerd is in textiel en de vervaardiging ervan.” 

 
“Processie Langdorp: parochianen, fanfare, buurtbewoners, verenigingen, 
maar sterk krimpend. Processie Wolfsdonk: het hele dorp, nog actief in 
2017, nu wel verschillende traditiedragers overleden. Bloemenhulde Gijmel: 
idem, krimpende groep parochianen. Sint-Antoniusviering Wolfsdonk: 
fanfare, verenigingen, parochianen, nog levend maar krimpend.” 

 

“Pastoor, comité en kerkraad. Misviering in kapel en kaarsjesprocessie van 
kerk naar kapel + aanwezigheid fanfare en zangkoor kerk.” 
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9 Is uw organisatie geïnteresseerd om de immaterieel erfgoedpraktijk aan te melden op de website 
van "Werkplaats Immaterieel Erfgoed"? 

 

12% van de 
responderende 
organisaties heeft zijn 

immaterieel 
erfgoedpraktijk(en) reeds 
aangemeld! 

 
56% van de 
respondenten geeft aan 
dat men interesse heeft 
in meer informatie over 

de aanmelding op de 
inventaris/databank 

Werkplaats Immaterieel 
Erfgoed. 
 
31% van de 
responderende 
organisaties ziet de 

meerwaarde ervan niet 

direct in. 
 

10 Hoe verwezenlijkt uw organisatie de borging van de immaterieel erfgoedpraktijk(en)? 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       366 
 

 

56% van de 
respondenten geeft aan 
enerzijds de IE-praktijk te 

documenteren en een 
even grote groep 

respondenten zegt de 
praktijk levend te houden 
door de beoefening 
ervan. 44% legt ook de 

nadruk op het doorgeven 
en aanleren van de IE-
praktijk. Communicatie 
en onderzoek komen 

minder sterk aan bod. 
 

11 Opmerkingen inzake het beheer van uw immaterieel erfgoedpraktijk(en): 

 
“Is heden afhankelijk van de Covid19-veiligheidsmaatregelen en het aantal 
kerkgangers.” 
 
“We merken dat veel van onze bestuurders zelf al problemen hebben om de 

voorwerpen juist te benoemen...” 
 
“We nemen met Sint-Antoniusviering meedeel aan traject (met Histories, 
CAG en PARCUM) om vieringen op Inventaris te krijgen. 
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Qua processies: vormingen gevolgd bij 'Op handen gedragen' van KADOC-
KU Leuven, PARCUM en Histories.” 
 

“Graag bredere werking, connectie/festival met andere orgels. Organisator 
die dit op zich neemt.” 

 

12 Noem hier alle zwaktes van de immaterieel erfgoedpraktijk(en) die door uw organisatie in leven 
gehouden wordt: 

 
“Veroudering: de dragers worden bejaard of overlijden, het aantal 'dragers' 
vermindert. Weinig medewerkers om ermee bezig te zijn.” 
 
“Veroudering van ons bestuur.” 

 

“Dalende trend in het aantal kerkgangers.” 
 
“De zeer geringe interesse van de jeugd.” 
 
“Het juist duiden en benoemen van de voorwerpen en hun gebruik dreigt 
stilaan verloren te gaan.” 
 

“Te weinig actieve mankracht” 
 
“Krimpende groep traditiedragers, minder mensen die zich hiervoor 
engageren.” 
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“Als heemkundige kring zijn we begaan met alle mogelijke vormen van 
erfgoed. Onze middelen zijn natuurlijk beperkt, praktisch gezien kunnen we 

dus met heel wat zaken niet bezig zijn. Meer middelen zoeken 
(medewerkers, financiële middelen) is onze verantwoordelijkheid.” 

 
“Verhalen "levend" houden is niet altijd makkelijk cfr. oude spookverhalen 
versus nieuwe Halloweenpraktijken.” 
 

13 Noem hier alle sterktes van uw immaterieel erfgoedpraktijk(en) die door uw organisatie in leven 
gehouden wordt: 

 
“Grote inzet van de weinige medewerkers.” 

 

“Trots om onze kledij en ons gildezilverwerk te kunnen tonen aan de 
buitenwereld tijdens optochten, processies, ...” 
 
“We bewaren de erfgoedvoorwerpen op een zo goed mogelijke manier. We 
trachten regelmatig oude ambachten te laten herleven op de 
openingszondagen van ons museum. Kinderen mogen actief enkele 
erfgoedvoorwerpen gebruiken tijdens rondleidingen.” 

 
“Ruime kennis en expertise in het bestuur om dingen te kaderen: 
onderzoek, analyse en wetenschappelijke benadering (germanisten, 
historici, genealogen, ...).” 

 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       369 
 

 
“Scholing en workshops. Documentatie in maandelijks ledenblad.” 
 

“Genealogie kan met alles en nog wat te maken hebben en omvat dus veel 
meer dan enkel een lijst met voorouders opstellen. Onze werkgroep rond 

genealogie trekt wel redelijk veel mensen aan.” 
 
“De kennis die we in huis hebben.” 
 

14 Noem hier alle externe bedreigingen voor de immaterieel erfgoedpraktijk(en) die door uw 
organisatie in leven gehouden wordt: 

 
“Uitsterven en geen opvolging. Mogelijke latere desinteresse van publiek en 

overheid.” 

 
“Verminderde aandacht wegens niet "flashy" van volksverhalen, Nieuwjaars 
zingen, ...” 
 
“De onverschilligheid van de inwoners van ons gehucht.” 
 
“Minder interesse van de buitenwereld, te weinig ideeën voor vernieuwing.” 

 
“Dialect: migratie. Veel inwoners zijn niet meer vertrouwd met eigen 
dialect.” 
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“Zure regen, instandhouding immaterieel erfgoed (door gebruik), 
kerkenbeleidsplan gemeente, dalend aantal gelovigen.” 
 

“Covid -> hierdoor hebben vooral jonge mensen nog minder tijd om zich te 
engageren.” 

 
“Het orgel moet bespeeld blijven om in goede conditie te blijven.” 
 

15 Noem hier alle externe kansen voor de immaterieel erfgoedpraktijk(en) die door uw organisatie in 
leven gehouden wordt: 

 
“Middelen zoeken is onze verantwoordelijkheid, maar vanwege de overheid 
zouden er meer middelen kunnen aangeboden worden.” 

 

“Meer kerkgangers.” 
 
“Aantrekken van jonge krachten die interesse hebben voor ons erfgoed. 
Jaarlijkse thematentoonstellingen.” 
 
“Grote interesse ook bij nieuwe inwoners in immateriële erfgoedpraktijken 
uit het verleden van onze gemeente.” 

 
“Interparochiale samenwerkingsverbanden, bv uitwisseling 
processiemateriaal.” 
 

 



Beleidsplan Erfgoedcel de Merode 2021-2026                       371 
 

“Subsidies.” 
 
“Bredere communicatie in Merodegebied en via de stad kan helpen om 

tradities breder uit te dragen.” 
 

“Ook hier proberen we onze steun te verlenen aan wat zich aandient.” 
 
“Kansen zitten in samenwerking met andere spelers.” 
 

16 Wat heeft uw organisatie nodig om het in leven houden van de immaterieel erfgoedpraktijk(en) te 
kunnen optimaliseren? 

 

56% van de 
responderende 

organisaties geeft aan 

hulp te willen krijgen in 
de werving van 
leden/vrijwilligers. 
50% van de 
responderende 
organisaties geeft ook 
aan graag informatie 

aangereikt te krijgen 
t.b.v. een goede werking. 
Daarnaast geeft 38% aan 
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dat financiële 
ondersteuning welkom is. 
 

38% van de 
respondenten geeft 

volgende noden 
bijkomend aan: 
1 reactie -> ‘Financiële en 
materiële steun nodig” 

2 reacties -> ‘Nvt’ 
1 reactie -> ‘Mankracht’ 
1 reactie -> ‘Het is niet 
zo dat we een acuut 

probleem hebben, 
waarvoor we een 
concrete oplossing 

zoeken, maar in het 
algemeen kan elke vorm 
van ondersteuning ons 
helpen’ 
 

2.IMMATERIEEL ERFGOEDPRAKTIJKEN: OPMERKINGEN, VRAGEN & SUGGESTIES 

17 Heeft u vragen of opmerkingen bij deze vragenlijst? 
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“Neen maar zeer moeilijke vragen; sommige vragen misschien negatief 
ingevuld!” 
 

“Ik reken erop dat jullie onze bestuursleden een nieuw elan kunnen geven 
bij de start van de Erfgoedcel Merode.” 

 
“Was niet zozeer van toepassing op onze vereniging. Kan wel een goede lijst 
van vragen zijn voor niet "pure" erfgoedvereniging.” 
 

“Interessant om samenwerking te bekijken bv. voor herdenkingen aan 
Monument Jodentransport en op kerkhof Langdorp voor neergestort 
vliegtuig RAF in 1943 - ieder jaar in juni.” 
 

“We zijn in principe met elke vorm van erfgoed begaan, maar kunnen 
natuurlijk niet met alles écht bezig zijn. Omdat ons werkgebied zo ruim is, is 
het moeilijk dit heel algemene te vertalen naar concrete antwoorden. 

Wanneer moet bv. iets klaar zijn: sommige zaken liefst heel snel, voor 
andere zaken is er nog wat meer tijd, sommige zaken zullen nooit klaar 
geraken. Ik begrijp dat jullie liefst volledig ingevulde vragenlijsten hebben, 
maar soms zou het handig zijn om een item over te kunnen slaan, omdat dit 
echt niet ter zake doet bv.” 

 

18 Waarmee kan Erfgoedcel de Merode het in leven houden van uw erfgoedpraktijk ondersteunen? 
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81% van alle 
responderende 
organisaties geeft aan 

graag promotionele 
ondersteuning te krijgen, 

en 63% wil graag 
ondersteuning krijgen in 
het levend houden van 
immaterieel 

erfgoedpraktijken. 44% 
ontvangt graag financiële 
ondersteuning. 
 

31% van de 
respondenten geeft aan 
nog andere ondersteuning 

te wensen: 
3 reactie -> ‘Nvt’ 
1 reactie -> ‘Advies 
m.b.t. wegwijs maken en 
toeleiden’ 

1 reactie -> ‘Vast lokaal 
om materiaal te 

stockeren’ 
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1 reactie -> ‘Elke vorm 
van ondersteuning kan 
een hulp zijn’ 

 

19 Heeft u suggesties voor Erfgoedcel de Merode? 

 
Enkele reacties: 

“Goede samenwerking in de toekomst.” 
 
“Misvieringen bekend maken.” 
 
“Maak naambekendheid in het Merodegebied, zodat niemand kan zeggen 
dat ze nog nooit gehoord hebben van Erfgoedcel Merode!” 

 

“Advies, maar per activiteit.” 
 
“Op basis van een te maken lijst van (verdwenen) immateriële 
erfgoedpraktijken kunnen projecten worden opgezet om deze in kaart te 
brengen en vooral om de materiele relicten ervan op te sporen, te borgen en 
te valoriseren (bv. vaandels; gildeboeken...).” 
 

“Samen bekijken hoe we promotie en ondersteuning van deze tradities 
samen met de stad kunnen uitrollen.” 
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“Overleg tussen en met pastoor, bedienaar kerk, kerkraad, comité, 
parochiale werken Diest, eigenaars van de kapel, buren. Verbinding te 
maken tussen kapel en processiestukken. De processiestukken werden 

vanaf 1960 door de zusters bewaard op zolder Godshuis. In 2008 hebben de 
zusters hun huis verlaten en zijn de processiestukken overgebracht naar de 

kerk, 1ste verdieping van de toren in de buurt van het kerkorgel. In 2019 
werden 5 stuks (vaandel, kazuifels) meest waardevol, overgebracht naar de 
schatkamer van de abdij. In september 2019 werden de verdiepingen van 
de toren gereinigd. Volgens de woorden van de voorzitter van de kerkraad 

heeft hij diversie stukken naar containerpark gedragen.” 
 
“Ik denk dat een grote sterkte van de Erfgoedcel de schaalvergroting is, de 
macht van het getal. De Erfgoedcel kan bv. voor heel het gebied een 

overzicht maken van wie met erfgoed bezig is, kan mensen uit verschillende 
gemeentes samenbrengen, kan op een andere manier met overheden 
onderhandelen dan wij als vereniging, ...” 

 
“Veld verkennen en onderzoeken wat mogelijk is.” 
 
“Opzoeken en doorspreken van subsidiemogelijkheden. Bovenlokale 
coördinatie (maar net zoals met boek volksverhalen de Merode).” 

 

20 Heeft u suggesties voor onze lokale besturen inzake het lokale erfgoedbeleid? 

 
Enkele reacties: 
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“Huidige inzet en middelen behouden.” 
 
“Zet een beleidsplan uit voor meerdere jaren...” 

 
“De samenwerking met het gemeentebestuur is prima.” 

 
“Inzetten op erfgoedbeleid, of er eindelijk eens mee beginnen. Duurzame 
oplossingen voor de materiele relicten en archieven voor de immateriële 
erfgoedpraktijken.” 

 
“Lokale besturen pronken graag met hun erfgoed en denken soms dat dit uit 
zichzelf blijft bestaan. Ze zouden moeten beseffen dat vele mensen en 
organisaties zich hiermee vrijwillig bezighouden en ze zouden dan vooral 

ook de conclusie moeten trekken dat die allemaal wel wat steun kunnen 
gebruiken. Erfgoedbeleid en meer nog erfgoedbehoud staan helaas meestal 
onderaan het takenlijstje van onze bestuurders.” 

 
“Samenwerken.” 
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B 3.1.3.1. Conclusies in relatie tot de immaterieel erfgoedpraktijken 

binnen het Merode-convenantgebied: 

 
1.IE-WERKING 

• 50% van alle respondenten geeft aan dat ze een werking hebben die geënt is op een 
immaterieel erfgoedpraktijk en 50% is ermee bezig in de marge. 

• 50% van alle respondenten geeft aan te werken rond vertellingen en taalgebruik. Daarnaast 
geeft 25% van de respondenten aan bezig te zijn met het levend houden van een ambacht, 
feest, ritueel en sociaal gebruik -> processie en kunst en cultuur (muziek, podiumkunsten, …) 

o 38% van alle respondenten duidde ook ‘Andere ‘aan: 
o 1 reactie -> ‘Religieuze kunst’ 

o 1 reactie -> ‘Eucharistische vieringen’ 
o 1 reactie -> ‘Heemkundig museum’ 
o 1 reactie -> ‘Volksfiguren’ 
o 1 reactie -> ‘Heiligendevotie’ 

o 1 reactie -> ‘Al wat hier wordt genoemd komt aan bod in onze boeken die we 
uitgeven’ 

• Termijn waarop de borging van de immaterieel erfgoedpraktijk(en) liefst dient gerealiseerd te 
worden (zodanig dat onherroepelijk kennisverlies vermeden wordt) 

o 1 respondent geeft aan dat urgente opvolging vereist is! 
o 25% van de respondenten geeft aan dat actie vereist is binnen een termijn van 2 – 5 

jaar. 
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o 56% van de respondenten geeft aan dat actie vereist is binnen een termijn van 6 tot 15 
jaar. 

o 31% stelt dat best actie ondernomen wordt op langere termijn. 

• Bekendmaking als Immaterieel Erfgoedpraktijk: 
o 12% van de responderende organisaties heeft zijn immaterieel erfgoedpraktijk(en) 

reeds aangemeld! 
o 56% van de respondenten geeft aan dat men interesse heeft in meer informatie 

over de aanmelding op de inventaris/databank Werkplaats Immaterieel Erfgoed. 
o 31% van de responderende organisaties ziet de meerwaarde ervan niet direct in. 

• 56% van de respondenten geeft aan enerzijds de IE-praktijk te documenteren en een even 
grote groep respondenten zegt de praktijk levend te houden door de beoefening ervan. 44% 
legt ook de nadruk op het doorgeven en aanleren van de IE-praktijk. Communicatie en 
onderzoek komen minder sterk aan bod. 

 
 
2.IE-PRAKTIJKTEN: ZWAKTES, STERKTES, BEDREIGINGEN & KANSEN: 

• Zwaktes: 
o Veroudering: de dragers worden bejaard of overlijden, het aantal 'dragers' vermindert. 

Weinig medewerkers om ermee bezig te zijn. 
o Veroudering van ons bestuur. 
o Dalende trend in het aantal kerkgangers. 

o De zeer geringe interesse van de jeugd. 
o Het juist duiden en benoemen van de voorwerpen en hun gebruik dreigt stilaan verloren te 

gaan. 
o Te weinig actieve mankracht. 
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o Krimpende groep traditiedragers, minder mensen die zich hiervoor engageren. 
o Als heemkundige kring zijn we begaan met alle mogelijke vormen van erfgoed. Onze 

middelen zijn natuurlijk beperkt, praktisch gezien kunnen we dus met heel wat zaken niet 

bezig zijn. Meer middelen zoeken (medewerkers, financiële middelen) is onze 
verantwoordelijkheid. 

o Verhalen "levend" houden is niet altijd makkelijk cfr. oude spookverhalen versus nieuwe 
Halloweenpraktijken. 

• Sterktes: 
o Grote inzet van de weinige medewerkers. 

o Trots om onze kledij en ons gildezilverwerk te kunnen tonen aan de buitenwereld tijdens 
optochten, processies, ... 

o We bewaren de erfgoedvoorwerpen op een zo goed mogelijke manier. We trachten 
regelmatig oude ambachten te laten herleven op de openingszondagen van ons museum. 

Kinderen mogen actief enkele erfgoedvoorwerpen gebruiken tijdens rondleidingen. 
o Ruime kennis en expertise in het bestuur om dingen te kaderen: onderzoek, analyse en 

wetenschappelijke benadering (germanisten, historici, genealogen, ...). 

o Scholing en workshops. Documentatie in maandelijks ledenblad. 
o Genealogie kan met alles en nog wat te maken hebben en omvat dus veel meer dan enkel 

een lijst met voorouders opstellen. Onze werkgroep rond genealogie trekt wel redelijk veel 
mensen aan. 

o De kennis die we in huis hebben. 

• Bedreigingen: 
o Uitsterven en geen opvolging. Mogelijke latere desinteresse van publiek en overheid. 

o Verminderde aandacht wegens niet "flashy" van volksverhalen, Nieuwjaars zingen, ... 
o De onverschilligheid van de inwoners van ons gehucht. 
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o Minder interesse van de buitenwereld, te weinig ideeën voor vernieuwing. 
o Dialect: migratie. Veel inwoners zijn niet meer vertrouwd met eigen dialect. 
o Zure regen, instandhouding immaterieel erfgoed (door gebruik), kerkenbeleidsplan 

gemeente, dalend aantal gelovigen. 
o Covid -> hierdoor hebben vooral jonge mensen nog minder tijd om zich te engageren. 

o Het orgel moet bespeeld blijven om in goede conditie te blijven. 
• Kansen: 

o Middelen zoeken is onze verantwoordelijkheid, maar vanwege de overheid zouden er meer 
middelen kunnen aangeboden worden. 

o Aantrekken van jonge krachten die interesse hebben voor ons erfgoed. Jaarlijkse 
thematentoonstellingen. 

o Grote interesse ook bij nieuwe inwoners in immateriële erfgoedpraktijken uit het verleden 
van onze gemeente. 

o Interparochiale samenwerkingsverbanden, bv uitwisseling processiemateriaal. 
o Subsidies. 
o Bredere communicatie in Merodegebied en via de stad kan helpen om tradities breder uit te 

dragen. 
o Ook hier proberen we onze steun te verlenen aan wat zich aandient. 
o Kansen zitten in samenwerking met andere spelers. 

• Wat organisaties nodig hebben om immaterieel erfgoedpraktijk(en) te kunnen optimaliseren: 
56% van de responderende organisaties geeft aan hulp te willen krijgen in de werving van 

leden/vrijwilligers. 50% van de responderende organisaties geeft ook aan graag informatie 
aangereikt te krijgen t.b.v. een goede werking. Daarnaast geeft 38% aan dat financiële 

ondersteuning welkom is. 38% van de respondenten geeft volgende noden bijkomend aan: 
o 1 reactie -> ‘Financiële en materiële steun nodig’ 
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o 2 reacties -> ‘Nvt’ 
o 1 reactie -> ‘Mankracht’ 
o 1 reactie -> ‘Het is niet zo dat we een acuut probleem hebben, waarvoor we een 

concrete oplossing zoeken, maar in het algemeen kan elke vorm van ondersteuning ons 
helpen’ 

• Opmerkingen van de respondenten over deze vragenlijst;  
o Moeilijke vragen; sommige vragen misschien negatief ingevuld! 
o Ik reken erop dat jullie onze bestuursleden een nieuw elan kunnen geven bij de 

start van de Erfgoedcel Merode. 

o Was niet zozeer van toepassing op onze vereniging. Kan wel een goede lijst van 
vragen zijn voor niet "pure" erfgoedvereniging. 

o Interessant om samenwerking te bekijken 
• Hoe Erfgoedcel de Merode het in leven houden van erfgoedpraktijk kan ondersteunen volgens 

de respondenten: 
81% van alle responderende organisaties geeft aan graag promotionele ondersteuning te 
krijgen, en 63% wil graag ondersteuning krijgen in het levend houden van immaterieel 

erfgoedpraktijken. 44% ontvangt graag financiële ondersteuning. 31% van de respondenten 
geeft aan nog andere ondersteuning te wensen: 

o 3 reactie -> ‘Nvt’ 
o 1 reactie -> ‘Advies m.b.t. wegwijs maken en toeleiden’ 
o 1 reactie -> ‘Vast lokaal om materiaal te stockeren’ 

o 1 reactie -> ‘Elke vorm van ondersteuning kan een hulp zijn’ 
• Suggesties voor de werking van Erfgoedcel de Merode: 

o Goede samenwerking in de toekomst. 
o Misvieringen bekend maken. 
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o Maak naambekendheid in het Merodegebied, zodat niemand kan zeggen dat ze nog 
nooit gehoord hebben van Erfgoedcel Merode! 

o Advies, maar per activiteit. 

o Op basis van een te maken lijst van (verdwenen) immateriële erfgoedpraktijken 
kunnen projecten worden opgezet om deze in kaart te brengen en vooral om de 

materiele relicten ervan op te sporen, te borgen en te valoriseren (bv. vaandels; 
gildeboeken...). 

o Samen bekijken hoe we promotie en ondersteuning van deze tradities samen met 
de stad kunnen uitrollen. 

o Overleg tussen en met pastoor, bedienaar kerk, kerkraad, comité, parochiale 
werken Diest, eigenaars van de kapel, buren. Verbinding te maken tussen kapel en 
processiestukken. De processiestukken werden vanaf 1960 door de zusters bewaard 
op zolder Godshuis. In 2008 hebben de zusters hun huis verlaten en zijn de 

processiestukken overgebracht naar de kerk, 1ste verdieping van de toren in de 
buurt van het kerkorgel. In 2019 werden 5 stuks (vaandel, kazuifels) meest 
waardevol, overgebracht naar de schatkamer van de abdij. In september 2019 

werden de verdiepingen van de toren gereinigd. Volgens de woorden van de 
voorzitter van de kerkraad heeft hij diversie stukken naar containerpark gedragen. 

o Ik denk dat een grote sterkte van de Erfgoedcel de schaalvergroting is, de macht 
van het getal. De Erfgoedcel kan bv. voor heel het gebied een overzicht maken van 
wie met erfgoed bezig is, kan mensen uit verschillende gemeentes samenbrengen, 

kan op een andere manier met overheden onderhandelen dan wij als vereniging, ... 
o Veld verkennen en onderzoeken wat mogelijk is. 

o Opzoeken en doorspreken van subsidiemogelijkheden. Bovenlokale coördinatie 
(maar net zoals met boek volksverhalen de Merode). 
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• Suggesties voor de lokale besturen: 
o Huidige inzet en middelen behouden. 
o Zet een beleidsplan uit voor meerdere jaren... 

o De samenwerking met het gemeentebestuur is prima. 
o Inzetten op erfgoedbeleid, of er eindelijk eens mee beginnen. Duurzame oplossingen 

voor de materiele relicten en archieven voor de immateriële erfgoedpraktijken. 
o Lokale besturen pronken graag met hun erfgoed en denken soms dat dit uit zichzelf 

blijft bestaan. Ze zouden moeten beseffen dat vele mensen en organisaties zich 
hiermee vrijwillig bezighouden en ze zouden dan vooral ook de conclusie moeten 

trekken dat die allemaal wel wat steun kunnen gebruiken. Erfgoedbeleid en meer 
nog erfgoedbehoud staan helaas meestal onderaan het takenlijstje van onze 
bestuurders. 

o Samenwerken. 
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BIJLAGE 4 – 

STATUTEN VAN 

PROJECTVERENIGING 

DE MERODE 

Juridische grond: Decreet lokaal bestuur art. 401 t.e.m. 412. 
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In deze tabel geven we een overzicht van de 

inspanningen die elke convenantpartner levert op vlak 

van erfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Voor een 

juiste interpretatie van onderstaand overzicht (d. 2 juni 

2021) moet men weten dat het opvallend is dat in de 

meerjarenplannen van alle convenantpartners veel 

aandacht uitgaat naar onroerend erfgoed. (Desondanks 

zijn niet alle convenantpartners aangesloten bij een 

IOED). Daarnaast valt ook op dat immaterieel erfgoed 

in geen enkel meerjarenplan genoemd wordt. 

Bedoeling is dat de herwerkte doelstellingen van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 

cultureel erfgoed in het meerjarenplan en ODAA van de 

aangesloten gemeenten opgenomen wordt én dat elke 

gemeente meer aandacht gaat vestigen op de zorg, de 

borging, de ontsluiting en het onderzoek naar het eigen 

roerend en immaterieel erfgoed. 
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AARSCHOT  Toelichting Jaarbudget 

Bron: ODAA - Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties AGB Aarschot (van 01/01/2020 tot 31/12/2025) 

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006:  7 – Een stad met smaak, goesting en ambiance 

Prioritair actieplan: AP000020: 7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot 

Actie: 7.1.7. We investeren in 
bovenlokale werkingen 

7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen. De stad 
Aarschot participeert in bovenlokale netwerken. We voorzien 
hier de middelen voor de samenwerking binnen het 
erfgoedconvenant de Merode en binnen de intergemeentelijke 
culturele samenwerking (IGCS). Daarnaast willen we een 
vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken met de 
scholen. We plannen de kick off. 

 

Prioritaire actie: AC000078:  
7.2.2. We zetten het rijke 
verleden en erfgoed extra in de 
verf 

7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf 
Als stad willen wij onze kleine monumenten zo goed mogelijk 
onderhouden 

 

Actieplan: 7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad 

7.3. Het Stedelijk Museum 
brengt mensen samen rond het 
rijke verleden van onze stad 

n.v.t. (Exploitatie) 

16.000 EUR 

Actie: 7.3.1. We verzamelen, 
bewaren en beheren het rijke 
historische erfgoed van onze 
stad 

De Stedelijke Museumcommissie is een officieel adviesorgaan 
van de stad en geeft advies m.b.t. de werking van het Stedelijk 
Museum en is tevens Straatnaamcommissie. Het Stedelijk 
Museum bewaart, beheert, onderzoekt en ontsluit erfgoed 
m.b.t. de (kunst)geschiedenis en archeologie van de stad en 

(Exploitatie) 

9.600 EUR 
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huurt daartoe een depot voor kunstwerken bij Rotsvast nv. De 
collectie wordt geïnventariseerd in het programma Adllib. 

Actie: 7.3.2. We ontsluiten het 
rijke historische erfgoed van 
onze stad voor het brede 
publiek 
 

Deze actie heeft betrekking op de publiekswerking van het 
Stedelijk Museum. Die omvat bv. het aanbieden van publicaties 
over de (kunst)geschiedenis van de stad en de organisatie van 
tentoonstellingen, openingen hiervan en activiteiten. Verder 
behelst de actie de actualisering van het Stedelijk Museum, de 
online ontsluiting met het inventarisatieprogramma Adllib, de 

educatieve werking en het educatief luik 'Vergeven ja, vergeten 
nooit' met aankoop van wandelgps'en. 
 
 
 

(Exploitatie) 

6.500 EUR 

DIEST Toelichting Jaarbudget 

Bron: ODAA - Overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties AGB Diest (van 01/01/2020 tot 31/12/2025) 

?   

Actie: AC000016: Een beleid 
uitwerken rond het ter 
beschikking stellen van erfgoed 
voor cultuur en vrije tijd 

We werken een beleid uit rond het ter beschikking stellen van 
erfgoed voor cultuur- en vrijetijdswerking. 

 

Actieplan: AP000031: We 
zetten in op ons onroerend en 
cultureel erfgoed 

We zetten in op ons onroerend en cultureel erfgoed  

Actie: AC000156: 
Stadsmuseum de Hofstadt 
presenteert een permanente 

Stadsmuseum de Hofstadt presenteert een permanente 
collectie en produceert tijdelijke tentoonstellingen rond erfgoed 
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collectie en tijdelijke 
tentoonstellingen 

 
 
 
 
 
 

HERSELT Toelichting Jaarbudget 

Bron: Meerjarenplan 2020 - 2025 Herziening, Gemeente- en OCMW-raad 14/12/2020, d. 22/12/2020. 

Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving 

2.8 AP We werken samen met 
de kerkelijke overheid een 
kerkenbeleidsplan uit. 

2.8 AP We werken samen met de kerkelijke overheid een 
kerkenbeleidsplan uit. In overleg met de kerkelijke overheid 
maken we een kerkenbeleidsplan op waarin de 
langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst vervat zit. 
We investeren in de gebouwen van de eredienst en 
ondersteunen de verschillende kerkfabrieken.  

• We dragen bij in de uitrusting en het onderhoud van 
de erediensten, binnen het wettelijke kader.  

• We ondersteunen de verschillende kerkfabrieken en 
werken met hen samen, onder andere in de opmaak 
van een langetermijnvisie op de kerkelijke gebouwen.  

 

2.11 AP We beschermen, 
bewaren en ontsluiten roerend 
en onroerend erfgoed. 

Onze inwoners en toeristen moeten de kans krijgen om kennis 
te maken met ons erfgoed. Dit wordt ontsloten o.a. door 
tentoonstellingen, informatieborden en door het te integreren in 
wandel- en fietsroutes. Een gemeenschap is sterker als ze een 
sterke gemeenschappelijke identiteit heeft. De heemkundige 
kring heeft hierin een belangrijke rol. We willen onze 
geschiedenis interessant maken voor kinderen in samenwerking 
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met onze scholen. Onze gemeente is fier op haar historische 
gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de identiteit 
van onze inwoners. Samen met de eigenaars en alle betrokken 
partijen zorgen we ervoor dat deze in goede staat blijven en 
waar passend, een rol krijgen voor onze gemeenschap. 

• We restaureren de Strokapel en geven haar een 
nieuwe invulling.  

• We bekijken op basis van het beheersplan voor de 
pastorij van Ramsel de invulling voor de toekomst.  

• We maken het eigen cultureel, roerend én onroerend 
erfgoed meer zichtbaar in samenwerking met de 
Erfgoedcel en de projectvereniging /VZW de Merode 

• We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.  
• Wanneer nuttig investeren we verder in 

beheersplannen, studies of 
herbestemmingsonderzoeken. 

• We stellen het restauratiedossier voor de pastorij 
Herselt op en doen de noodzakelijke 
instandhoudingswerken om het gebouw te beheren als 
een goede huisvader, ter voorbereiding van de 
restauratie. 

Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en 
ontplooiing 

4.10 AP We ondersteunen onze 
verenigingen en zoeken naar 
samenwerkingen.  

Om aan een warme en hechte gemeenschap te bouwen willen 
we als gemeente steun verlenen aan alle verenigingen die dit 
ook tot doel hebben. De gemeente staat verenigingen bij met 
raad en daad rond administratieve verplichtingen en een 
transparant financieel beleid. Er komen duidelijke en uniforme 
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regels voor steun aan verenigingen vanuit de gemeente, zowel 
wat betreft subsidies, de toegang tot gemeentelijke 
infrastructuur, de uitleen van materiaal, als de inzet van de 
gemeentediensten. 

• We analyseren de financiële en logistieke 
ondersteuning van verenigingen doorheen het 
volledige vrijetijdsdomein, met het oog op duidelijke 
en uniforme regels. De analyse omvat o.a. de 
subsidiereglementen, de toegang tot gemeentelijke 
infrastructuur, erkenning van verenigingen en de 
toegang tot de uitleendienst. We ondersteunen 
verenigingen en individuele inwoners d.m.v. subsidies 
om meer te participeren in het sportaanbod, 
jeugdaanbod of culturele activiteiten.  

• We leggen een digitale catalogus aan van 
subsidiereglementen, reglementen uitleendienst, ... 

• We organiseren een vrijetijdsmarkt. Alle verenigingen 
kunnen zich hier voorstellen aan de inwoners. 

4.14 AP Overkoepelende 
vrijetijdsacties 

• We organiseren met alle vrijetijdsdiensten een 
toegankelijk en gevarieerd zomerprogramma (Herselt 
Zomert) zodat onze inwoners in de zomer ook naar 
evenementen kunnen dicht bij huis. In hetzelfde kader 
promoten we open evenementen door externen 
georganiseerd onder de koepel van “Herselt zomert”. 

• We organiseren dienst overschrijdende activiteiten, 
zoals warm Herselt.  
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• We ondersteunen verenigingen en inwoners binnen 
hun vrijetijdsaanbod. Verenigingen die inclusief 
werken, worden extra ondersteund. 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM Toelichting Jaarbudget 

Bron: Stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem (NISS 2134) Scherp Zicht op de toekomst. Meerjarenplan 2020-2025 
+ Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bij aanpassing nr. 1 van meerjarenplan 2020-2025. 

Actieplan 1/6/2 (Prioritair) - We ontwikkelen een attractieve gemeente. 

Actie 1/6/2/2 (Prioritair) - We 
spelen het cultuurhistorische en 
natuurlijke patrimonium van 
Scherpenheuvel-Zichem uit als 
toeristische trekpleister. 

We zetten onze grote toeristische troeven -de schat aan 
cultuurhistorische elementen en een overvloed aan natuur -in 
de kijker. 

• Ons cultureel erfgoed wordt in de verf gezet door de 
realisatie van een erfgoedhuis waarin de 
erfgoedverenigingen een werking kunnen uitbouwen 
en projecten kunnen opzetten. Huize Ernest Claes 
wordt nog meer een belevingscentrum rond de figuur 
en verhalen van Ernest Claes. Oude bedevaartroutes 
worden in ere hersteld; in Zichem komt een 

erfgoedwandeling (Poort Scherpenheuvel in het kader 
van de ontwikkeling van het Merodegebied). 

• De groene ruimte wordt gevrijwaard door onder meer 
verder in te zeten op de ontwikkeling van het 
Merodegebied, met de creatie van het landschapspark 
de Merode. Daarnaast wordt de Demervallei verder 
ontwikkeld in het kader van het Sigmaplan. Maar ook 
buiten deze projecten worden de bestaande 
groenvoorzieningen gevrijwaard en duurzaam beheerd. 

(Exploitatie) 

200.000 EUR 

Actieplan 1/9/2 (Prioritair) - We beheren het bestaande (religieus) patrimonium als een goede huisvader 
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Actie 1/9/2/3 (Prioritair) - We 
onderhouden en herstellen de 
religieuze gebouwen en ander 
erfgoed. 

We beschikken op ons grondgebied over heel wat religieus 
patrimonium en erfgoed. Ook het onderhoud en de 
instandhouding hiervan dient planmatig te worden aangepakt. 
Concreet wordt het kerkenbeleidsplan verder uitgewerkt zodat 
voor alle kerken duidelijk wordt vastgesteld welk gebouw zijn 
functie behoudt en welk gebouw in aanmerking komt voor 
nevenbestemming of des affectatie en herbestemming. De 
nodige investeringen worden voorzien om de kerken in stand te 
houden of om de nevenbestemming of herbestemming mogelijk 
te maken. We investeren hierin via de investeringssubsidies die 
worden verleend aan de kerkfabrieken. 

(Exploitatie): 

alleen in 2021: 

25.000 EUR 

(Investeringen): 

in 2021 en 2022 

1.125.000 EUR 

2023: 170.000 

EUR 

2024-2025: 

45.000 EUR 

 

TESSENDERLO Toelichting Jaarbudget 

Bron: Voor ene duurzame toekomst van elke Looienaar. Beleidsplan Tessenderlo 2019-2025. Voor een duurzaam en 

sociaal Tessenderlo. 

SD 4.2. Cultuur voor iedereen   

 Wij willen blijven investeren in het Cultuurhuis het Loo en de 
ontmoetingshuizen in Hulst, Schoot, Engsbergen en de Berg.  
 
Het samen huisvesten van de jeugd-, sport- en cultuurdienst in 
het Cultuurhuis heeft geleid tot de vorming van een 
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vrijetijdshuis. Het vrijetijdshuis moet een relevante ‘derde plek’ 
zijn in Tessenderlo.  
 
Voor de meeste mensen is hun thuisomgeving de belangrijkste 
plek, op de tweede plek komt vaak hun werkomgeving. Wij 
hebben de ambitie om van het vrijetijdshuis de derde 
belangrijkste plek te maken voor verschillende doelgroepen. Het 
thuisgevoel stellen we centraal. Door een centrale ligging en een 
open uitstraling naar buiten toe wordt het vrijetijdshuis een 
baken in het centrum. 
 
Ook de buurthuizen en de andere gemeentelijke gebouwen zoals 
het Kraanhof en de Molensite zullen de nodige aandacht krijgen.  
 
Verenigingen en particulieren moeten de weg vinden naar onze 
ganse culturele infrastructuur. We willen kleinschalige culturele 

ontmoetingen uitwerken waarbij sociale contacten 
aangemoedigd worden. Voor kleine plaatselijke evenementen 
werken we samen met de horeca. 
 
We investeren in een belevenis bibliotheek waar kinderen en 
jongeren het plezier van lezen opnieuw ontdekken. We 
herbekijken het aanbod van de bibliotheek en streven naar een 
bibliotheek die meer is dan een verzameling boeken. De 
samenwerking met de scholen en de sociale dienst speelt hierin 
een belangrijke rol. In de bibliotheek werd een Taalpunt ingericht 
voor wie moeite heeft met lezen, voor slechtzienden, voor 
mensen met een leesbeperking of mensen die nog niet zo sterk 
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zijn in het Nederlands. We breidden het aanbod van allerlei 
leermedia om het Nederlands te leren verder uit. 
 
We onderzoeken hoe we het systeem van de sport- en 
cultuurcheques kunnen verbreden en optimaliseren om nog meer 
mensen te bereiken en zo de participatie van alle doelgroepen in 
het vrijetijdsaanbod te versterken.  
 
In Tessenderlo vind je belangrijk onroerend en roerend erfgoed. 
Het gemeentebestuur wil dat dit erfgoed bewaard blijft voor de 
toekomstige generaties. Tessenderlo maakt deel uit van een 
IOED (intergemeentelijk onroerend erfgoed dienst) samen met 
omliggende gemeentes om onroerend erfgoed aandacht te 
geven. Hierin willen we verder participeren om zo stappen te 
kunnen zetten in deze materie. 
 

WESTERLO Toelichting Jaarbudget 

Bron: Meerjarenplan gemeente en OCMW Westerlo 2020-2025 + Meerjarenplan AGB Westerlo 2020-2025 + ODAA – 

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025. 

?   

Actieplan: AP000013: Erfgoed We zetten trots ons erfgoed in de kijker (Exploitatie) 

155.000 EUR 

 
(Investeringen) 

2021: 250.000 

EUR 

2022-2023: 

140.000 EUR 
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2024-2025: 

60.000 EUR 

Actie: Actie000047: 
Erfgoedactiviteiten, 
Merodegebied, erfgoed en 
recreatie 

We organiseren erfgoedactiviteiten en ontwikkelen producten 
om het erfgoed in de kijker te zetten en ondersteunen de 
erfgoedwerking in het Merodegebied. 
 

(Exploitatie) 

150.000 EUR 

Actie: Actie000049: INV 
infrastructuur erfgoed 

We zorgen voor een planmatige aanpak van ons 
erfgoedpatrimonium en houden dit in optimale, duurzame, 
veilige staat. 

(Exploitatie) 

0 EUR 

 

(Investeringen) 

2021: 250.000 

EUR 

2022-2023: 

140.000 EUR 

2024-2025: 

60.000 EUR 
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