
 

Getroffen erfgoed overstromingen juli 2021 

Meldpunten, informatie en aanmelding van vrijwilligers 

 

 U heeft hulp of advies nodig?  

 
VLAANDEREN 

 

U bent beheerder van 
cultureel erfgoed in 
Vlaanderen  

FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed) 

 
Wateroverlast: Blauwe Schildcomité in actie | FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
 
· algemeen directeur: Olga Van Oost (olga.vanoost@faro.be)  
· erfgoedzorg|behoud en beheer: Anne-Cathérine Olbrechts 
(anne-catherine.olbrechts@faro.be), Tine Hermans 
(tine.hermans@faro.be) en Anne Milkers (anne.milkers@faro.be) 

U bezit een beschermd 
onroerend erfgoed      
 

Monumentenwacht 
www.monumentenwacht.be 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
Contacteer de regionale dienst van het AOE, met link: 
https://www.onroerenderfgoed.be/contact 
Zie ook: :  https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/schade-
aan-beschermd-erfgoed-na-noodweer  

U weet niet tot wie u zich kan 
richten 

Belgisch Blauwe Schild  

blueshieldbelgium@gmail.com 

 
WALLONIË 

 

U bent beheerder van 
cultureel erfgoed in Wallonië 
of u bezit beschermd roerend 
erfgoed 

FWB 

inondationspatrimoineculturel@cfwb.be 

U beheert een museum of 
museale reserves 

MSW 
Questionnaire: dégâts/Fermetures suite aux intempéries – 

Musées et Société en Wallonie (msw.be) 

 

Enquête optimisée par Webropol: Le tourisme wallon après 

inondations (webropolsurveys.com) 

 

Romain Jacquet 
Romain.jacquet@msw.be 
081 42 00 58 

U bezit een beschermd 
onroerend erfgoed (kerk, 

AWaP 
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kasteel, boerderij, molen, 
huis of ander monument) 

https://agencewallonnedupatrimoine.be/news/les-degats-
causes-par-les-intemperies-ont-touche-votre-bien/ 
 
081 20 58 30 maandag t/m vrijdag 9.00u-16.00u 
info@awap.be 

U maakt deel uit van een 
kerkfabriek 

CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts 
Religieux) 
info@cipar.be 

U bent een privé-eigenaar 
van erfgoed of park in België 

HWTB-DHJB (Kon. Vereniging der Historische Woonsteden & 
Tuinen van België vzw - Association royale des Demeures 
Historiques & Jardins de Belgique asbl) 
02 644 50 05  
administratie@historische-woonsteden.be 
administration@demeures-historiques.be 

U bezit archieven, 
bibliotheken of een 
documentaire verzameling 

AAFB 
Onze steun na de overstromingen (mailchimp) 
 
081 39 04 67 (maandag tot vrijdag, behalve dinsdag) 
secretaire@archivistes.be 
 
U kunt het volgende formulier rechtstreeks invullen: 
https://forms.gle/Pa1zS1x5NdQjrwvb6  

U weet niet tot wie u zich kan 
richten 

Belgisch Blauwe Schild  

blueshieldbelgium@gmail.com 
 

 

 U bent archivaris, conservator-restaurateur, architect, bouwkundig ingenieur, historicus… 
en u wilt zich inzetten als vrijwilliger of betrokken worden bij de ondersteuning van de 
organisaties die in deze crisis actief zijn?  
 
Contacteer het Belgische Blauwe Schild: blueshieldbelgium@gmail.com  

 

 U wilt dat uw erfgoed wordt opgenomen in de lijst van getroffen sites of als organisatie 
toetreden tot het crisiscomité?  
 
Contacteer het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Cel preventieve 

conservatie: francoise.collanges@kikirpa.be & wivine.roland-gosselin@kikirpa.be 
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