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Kastelen, kerken, graven, molens, schepen, bomen, ...
Provincie Oost-Vlaanderen koestert onroerend erfgoed  
en de mensen die zich hiervoor dagelijks inzetten. 
Herkent u zich in onderstaande wensen, 
dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

ik zoek informatie
U weet niet hoe eraan te beginnen, u hebt een specifieke vraag of u wil zich 
graag verdiepen in een aspect van erfgoedwerking? 
• Stel uw vraag via erfgoed@oost-vlaanderen.be. Onze ervaren 

medewerkers, elk met hun specialiteit (kastelen, kerken, graven, molens, 
schepen, bomen, archeologie, …), staan voor u klaar.

• Kom naar een workshop of ontmoetingsdag, die u vindt op  
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedvorming.

• Sla er één van onze publicaties op na,  
zie www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/publicaties.html.

• De Provincie beheert verschillende vakbibliotheken: over 
erfgoed, molens, archeologie, … Raadpleeg de catalogus van de 
erfgoedbibliotheek via www.oost-vlaanderen.be/erfgoedbibliotheek of 
neem contact op via erfgoed@oost-vlaanderen.be of tel. 09 267 72 71.

Wist u dat we u ook op verschillende manieren kunnen ondersteunen in 
de zoektocht naar een neven- of herbestemming van uw kerk?  
Zie www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden.

ik kan financiële steun gebruiken

De Provincie heeft momenteel 5 soorten subsidies: voor erfgoedprojecten, 
werkzaamheden aan niet-beschermd klein historisch erfgoed, inrichting van 
een onroerenderfgoeddepot, erfgoedwerking en de molendraaipremie.
• www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsubsidies
• Neem contact op met de dienst Erfgoed op  

erfgoed@oost-vlaanderen.be of tel. 09 267 72 71.
• Voor molens contacteer Mola Molencentrum op  

mola@oost-vlaanderen.be of tel. 09 342 42 40.

ik heb materiaal nodig
• De Provincie heeft een uitleendienst specifiek voor erfgoedorganisaties, 

met materiaal en toestellen voor klimaatmeting, luchtvochtigheid, anoxie, 
verhuis, …  
Kijk op www.oost-vlaanderen.be/uitleendiensterfgoedorganisaties.

• Wil u het materiaal liever aankopen? Dan kan u meeprofiteren van de 
groepsaankoop voor professioneel verpakkings- en conserveringsmateriaal. 
Plaats uw bestelling via www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop-erfgoed.

ik zoek onderdak voor mijn erfgoed
Als het erfgoed niet meer terplekke kan blijven, dan helpt de Provincie er een 
andere tijdelijke of permanente plaats voor te zoeken. De Provincie heeft 
immers zicht op alle depots in Oost-Vlaanderen en beschikt zelf over twee 
erkende onroerenderfgoeddepots, in Ename en in Velzeke. 
• Bewaarvragen?  

Check www.oost-vlaanderen.be/depotbeleid of contacteer de 
depotconsulenten via erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be of tel. 055 33 17 33. 

• Publicaties over bewaren in depots kunt u downloaden  
via www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/publicaties.html. 

Wist u dat er ook stekken en enten van veteraanbomen bewaard worden?  
Zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedbomen.

ik wil een breder publiek bereiken
Erfgoed bewaren kan alleen met steun van het publiek. Daarom:
• geeft de Provincie regelmatig publicaties uit zoals Erfgoedsprokkels,  

zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels. 
• coacht de Provincie leerkrachten en erfgoedzorgers bij erfgoededucatie en 

omgevingsonderwijs met het project Erfgoedredders,  
zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedredders. 

• investeert de Provincie in de Archeologiedagen,
zie www.archeologiedagen.be

• zet de Provincie knappe staaltjes erfgoedontsluiting in de kijker met een 
Erfgoedprijs, zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedprijzen. 

• is iedereen welkom op de provinciale erfgoedsites in Ename,  
Velzeke (Archeocentrum), Wachtebeke (Mola Molencentrum) en de molens 
en Baasrode (Scheepswerven), zie www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsites. 

   

ik wil mijn erfgoed onderhouden
Monumentenwacht is een dienst van het provinciebestuur waarbij uw 
(al dan niet beschermd) erfgoed in ruil voor een kleine som een grondige 
inspectie krijgt. De wachters doen ook soms zelf kleine herstellingen als er 
een noodsituatie is of om te dienen als voorbeeld. Met hun handig rapport 
en verder advies krijgt u grip op het nodige onderhoud van uw erfgoed. 
Want een goed onderhoud helpt grote en dure restauraties vermijden. De 
bouwkundige inspecties van kerken en kastelen kent u misschien, maar wist 
u dat ze ook interieurs, molens, roerend, funerair, varend en archeologisch 
erfgoed inspecteren?  
• Meer informatie via www.oost-vlaanderen.be/monumentenwacht.

Nuttige onderhoudstips krijgen, boeiende boeken over erfgoed winnen,  
getuigenissen van andere erfgoedzorgers lezen en interessante studiedagen ontdekken?

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief voor erfgoedzorgers!
Bezorg ons uw e-mailadres op www.oost-vlaanderen.be/nieuwsbrieven en kies ‘erfgoedzorg’.


