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LOKAAL ERFGOED IN KAART GEBRACHT

1. Even voorstellen: erfgoed 

Het zou een quizvraag kunnen zijn: wat is erfgoed? Het is zeker een vlag die een rijke lading dekt. Erfgoed is 
wat we overerven van vorige generaties. Maar niet alles wat we overerven van vroeger, is meteen erfgoed. We 
noemen iets pas erfgoed als we het zo uitzonderlijk, belangrijk of kenmerkend vinden dat we het willen bewa-
ren en doorgeven aan volgende generaties. Bij erfgoed gaat het dus niet alleen om de voorwerpen, gebouwen 
of tradities an sich, maar ook om de waarde die al deze zaken vandaag voor ons vertegenwoordigen. Vandaar 
dat wel eens wordt gezegd dat erfgoed draait om een hedendaagse omgang met het verleden. 

Er bestaan verschillende types van erfgoed: 

 › Onroerend erfgoed hangt aan de grond vast zoals gebouwen, landschappen en archeologische sites. 

 › Roerend erfgoed kunnen we gemakkelijker verplaatsen, zoals schilderijen, meubelstukken, juwelen, werk-
tuigen, maar evengoed documenten, archiefstukken of foto’s. 

 › Immaterieel erfgoed kunnen we niet of moeilijker aanraken, zoals volksliederen, optochten, streekge-
rechten, ambachten, tradities, volkssporten ... 

 › Herdenking en herinnering, zoals: een persoonlijke herinnering, verhalen die in een familie worden door-
verteld of de collectieve herinnering aan een historische gebeurtenis in de gemeente. In de strikte betekenis 
van het woord zijn deze verhalen en herinneringen geen erfgoed. Ze vallen ook buiten de erfgoeddefinities 
die u tegenkomt in Vlaamse beleidsteksten, zoals het Cultureelerfgoeddecreet. Maar in de lokale praktijk 
kunnen dergelijke verhalen en herinneringen wel de aanleiding vormen tot een betekenisvol project. Denk 
bijvoorbeeld aan een mondelinge-geschiedenisproject over migratiegeschiedenis in de eigen gemeente, de 
Tweede Wereldoorlog of een ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van de gemeente. 

2. Mapping

Onderstaand sjabloon kan u helpen om het lokaal erfgoed in kaart te brengen. Vul het in, bij voorkeur samen 
met de adviesraad of de erfgoedverenigingen in uw gemeente. Maak hen wel duidelijk dat u geen encyclo-
pedisch overzicht verwacht van al het mogelijke erfgoed. Focus op het erfgoed dat kenmerkend is of dat nog 
onvoldoende aan bod is gekomen in de gemeentelijke erfgoedwerking. 
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