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CONTACTGEGEVENS
Tot oktober 2019: shana@egclandvandendermonde.be
Daarna: sofie@egclandvandendermonde.be
www.egclandvandendermonde.be

VERDERE STAPPEN
Opvolgen van de heemkringen bij het verderzetten van de waar-
deren, kennisdeling en samenwerking bevorderen. Regionaal over-
legplatform in stand houden, op regelmatige tijdstippen erfgoed-
spelers samenbrengen om samen naar oplossingen te kunnen 
zoeken. Inzetten op hulpverlening bij private collecties en zo het 
netwerk verder uitbouwen.

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
Een regionaal collectieprofiel en een tentoonstelling om de re-
sultaten van de waardering te tonen aan de bredere erfgoedge-
meenschap en samenwerking tussen de verschillende deelnemers 
te bevorderen. Met het motto ‘teach the teacher’, wil de erfgoed-
cel heemkringen als lokale waarderingsexperten opleiden met het 
oog op hulp bij private collecties.

BUDGET
Subsidie 62.500 euro Vlaamse Overheid CJM + bijkomende kosten 
door erfgoedcel zelf (logistieke kosten)

CONCRETE AANPAK
Het project bestaat uit verschillende trajecten die naast elkaar lo-
pen. Elke heemkring is anders, qua omvang, registratiegraad, inzet 
van vrijwilligers, etc. Binnen het project ligt de nadruk op flexibili-
teit en het werken op maat van de betrokken heemkringen. Het 
projectplan verandert dus steeds qua planning: soms lopen trajec-
ten voor op de planning door een hogere inzet, andere lopen dan 
weer vertraging op omdat een heemkring bijvoorbeeld prioriteit 
geeft aan de dagelijkse werking (tentoonstellingen, publieksmo-
menten) van hun eigen organisatie. Als erfgoedcel willen wij tegen 
het einde van het project (september) een regionaal collectiepro-
fiel opgemaakt hebben (door waarderingen), een regionaal plat-
form opgericht hebben om kennisdeling te stimuleren en een ten-
toonstelling opgezet om de resultaten van de waardering te tonen 
aan de bredere erfgoedgemeenschap. Daarnaast schrijven we  
een rapport en stappenplan.

GEBRUIKTE TOOLS 
Zelf tool ontwikkelen: Stappenplan ‘Waarderen bij heemkringen’ 
(gebaseerd op bestaande tools)

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
Stedelijke musea Dendermonde en Departement Cultuur, Jeugd 
en Media Vlaamse Overheid

TIMING  1 jaar: van oktober 2018 tot oktober 2019

VRAAGSTELLING
Hoe waarderen bij heemkringen?

AANLEIDING
De vaststelling dat veel heemkringen met een plaatsgebrek zit-
ten, er weinig kennis is bij alle lagen in het erfgoedveld (bestuur, 
heemkundigen, inwoners) over de collecties van lokale erfgoe-
dorganisaties + erfgoedcel had weinig inzicht in het collectie-
profiel van de regio en dus welke collecties of objecten prioriteit 
hadden bij restauraties en onderzoek.

BEGINSITUATIE
In 2015 heeft de erfgoedcel 1 waarderingstraject opgevolgd van 
de Sint-Denijskerk in Serskamp (religieus roerend erfgoed) + me-
dewerkers kregen een theoretische vorming maar hadden geen 
praktijkervaring

NIVEAU VAN WAARDEREN
Er wordt gewaardeerd op 2 niveaus: Om het waarderingsproject 
op gang te krijgen en de heemkringen bekend te maken met 
het proces, wordt er eerst op deelcollectieniveau gewaardeerd. 
Daarna zullen verschillende deelcollecties uitgekozen worden 
om verder te waarderen op objectniveau.

AFBAKENING 
Lokale en regionale context. Door eerst lokale collecties te gaan waarde-
ren willen we een regionaal collectieprofiel opmaken, dat de kennisde-
ling en samenwerking moet bevorderen.

AARD VAN HET ERFGOED  Lokaal en heemkundig erfgoed

OMVANG VAN HET ERFGOED
Collectie van 2 kleine musea, 1 archief van familiekunde Vlaan-
deren Dendermonde en de collecties van 9 heemkringen.

TREFWOORDEN/THEMA’S
Heemkringen, lokaal, participatie, 
kleine musea, stappenplan, erf-
goed, ICE, vrijwilligers

BEWAREN IS ZILVER, 
WAARDEREN IS GOUD

ERFGOEDCEL LAND VAN DENDERMONDE


