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Programma- 18 mei 2022

▪ 19u30: Introductie- Johan Smet (voorzitter Erfpunt) en An Vervliet (gedeputeerde Erfgoed  provincie Oost-Vlaanderen)

▪ 19u45: Toelichting Erfpunt- Marie De Meulemeester en Stephan Delaruelle (Erfgoedconsulenten)

▪ Inventaris bouwkundig erfgoed

▪ Openbaar onderzoek vaststelling 2022

▪ Juridisch kader- rechtsgevolgen na vaststelling

▪ Financiële steun bij renovatie/restauratie

▪ Werken aan bouwkundig erfgoed 

▪ vochtproblematiek, isolatie, buitenschrijnwerk, beglazing, gevelafwerking, zonnepanelen

▪ 20u25: Toelichting Monumentenwacht Oost Vlaanderen- Filip Kint (Diensthoofd Monumentenwacht Oost-Vlaanderen)

▪ Inspectie en onderhoud van bouwkundig erfgoed

▪ 20u45- 21u30: Individueel adviesmoment (Stephan Delaruelle, Filip Kint, Marie De Meulemeester, Tamara Van Hout – Adviseur 

Monumentenzorg Stad Sint-Niklaas )



BEDANKT !



Werkingsgebied Erfpunt- Erfpuntacademie

IOED Erfpunt- Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
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Vlaanderen bezit waardevolle gebouwen, waarvan de meest opmerkelijke het statuut monument
krijgen. Daarnaast is er echter ook veel lokaal (bouwkundig) erfgoed.

Deze kunnen beeldbepalend zijn voor de gemeente waar ze in te vinden zijn, kunnen over
belangrijke historische waarde beschikken of architecturaal van uitzonderlijke kwaliteit zijn.

Ja, en uw pand is daar één van.

Inventaris bouwkundig erfgoed



Dit lokale erfgoed is opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig erfgoed en werd in 1981 en
1985 gepubliceerd in de reeks ‘Bouwen door de Eeuwen heen’. De inventaris van Waasmunster is
recenter en dateert van 2006-2008.

Inventaris bouwkundig erfgoed- totstandkoming



Vanaf 2009 is deze lijst digitaal raadpleegbaar en vormt ze een leidraad voor het bepalen van de
cultuurhistorische waarde bij de beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen.

→ Zoek de inventarisfiche van uw pand(en) via de website van de inventaris onroerend erfgoed
→ Overzichtskaart onroerend erfgoed kan je terugvinden via het Geoportaal

In 2017 heeft de Vlaamse overheid de zorg- en motiveringsplicht overgedragen aan de steden en
gemeente.

Deze inventaris is echter nooit volledig en constant in verandering! Het is dus onze taak als IOED om
voor het werkingsgebied van Wase gemeenten deze inventaris te controleren, actualiseren en
verrijken.

Inventaris bouwkundig erfgoed- Opzoeken

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=16&lat=6650706.365828506&lon=461721.2043758433


Inventaris bouwkundig erfgoed- Fiche



Inventaris bouwkundig erfgoed- Geoportaal



De wetenschappelijke inventaris is een verzameling van al het bouwkundige erfgoed dat ooit werd
geselecteerd door het agentschap Onroerend Erfgoed en haar voorgangers.

De meeste objecten in de inventaris zijn woningen. Denk bijvoorbeeld aan historische stadswoningen,
19de-eeuwse arbeidershuizen, interbellumvilla’s, hoeves en sociale woningen. Daarnaast
selecteerden ze ook kerken en kapellen, kastelen en forten, schoolgebouwen en gemeentehuizen,
bruggen en sluizen, fonteinen en wegwijzers, fabrieken of bunkerlinies …

Hierin zijn echter ook nog erfgoedobjecten opgenomen die niet vastgesteld zijn, omdat ze gesloopt
of verregaand verbouwd zijn, of omdat ze enkel documentaire waarde en geen erfgoedwaarde
(meer) bezitten.

Een groot deel van dit erfgoed is ook opgenomen in de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed. Het eerste vaststellingsbesluit dateert van 2009.

Inventaris bouwkundig erfgoed- Onderscheid



Actualisatie- nieuwe vaststelling

▪ Actualisatie vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed: 2018-2022
▪ Actuele foto genomen van op de openbare weg
▪ Nazicht fiche, adres, perceelsafbakening, bewaard, gesloopt, verbouwd,

erfgoedwaarden aanwezig,…

▪ Nieuw vaststellingsbesluit: mei 2023
▪ Openbaar onderzoek lopende: 1 april tem 30 mei 2022

▪ Het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse overheid)
organiseert en beoordeelt

▪ Staat uw pand op de vast te stellen lijst?
▪ Erfgoedobject fysiek bewaard en erfgoedwaarde nog aanwezig.

▪ Heeft u opmerkingen of bezwaren?
▪ Iedereen kan en mag deze indienen (niet enkel eigenaar of gebruiker)
▪ Via digitaal formulier of per post
▪ Bedoeld om onjuistheden en onvolledigheden op te sporen
▪ Beoordeling enkel op basis van feitelijkheden (gesloopt, sterk verbouwd

met verlies erfgoedwaarde, wijziging afbakening op kaart, benaming of
titel, beschrijving)

https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/323


Selectie op basis van erfgoedwaarden en criteria

Historisch- culturele waarde

Architecturale waarde

Ruimtelijke-
stedenbouwkundige waarde

Landschappelijke waarde

Volkskundige waarde

Authenticiteit

Representativiteit

Zeldzaamheid

Ensemblewaarde

…



Vastgesteld vs. Beschermd erfgoed

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed

Eenzelfde set rechtsgevolgen voor alle vastgestelde 
bouwkundige erfgoed in Vlaanderen

Doel: gemeentelijk erfgoedbeleid

Beheer en advies sinds 2017: steden en gemeenten

→ Bijkomend advies of pre-advies via Erfpunt

Vlaamse erfgoedlening en gemeentelijke premies indien 
aangeboden

Slopen enkel mits uitgebreid gemotiveerde 
omgevingsvergunning

Openbare bekendmaking van de procedure via Belgisch Staatsblad, 
gemeente en agentschap Onroerend Erfgoed

Bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht

Specifieke rechtsgevolgen per monument, stads- of 
dorpsgezicht

Doel: Vlaams erfgoedbeleid

Beheer en advies: agentschap Onroerend Erfgoed of 
onroerenderfgoedgemeente

Vlaamse erfgoedpremies en erfgoedlening

Slopen van beschermd erfgoed is verboden

Openbare bekendmaking van de procedure via Belgisch Staatsblad en 
gemeente + persoonlijke bekendmaking aan de eigenaars, blote eigenaars, 

erfpachthouders, opstalhouders of leasinggevers

Meer informatie:
https://www.onroerenderfgoed.be/mijn-eigendom-wordt-vastgesteld

Meer informatie:
https://www.onroerenderfgoed.be/mijn-eigendom-wordt-beschermd

https://www.onroerenderfgoed.be/mijn-eigendom-wordt-vastgesteld
https://www.onroerenderfgoed.be/mijn-eigendom-wordt-beschermd


▪ Informatieplicht bij de eigendomsoverdracht

▪ Verplichte Vermelding in onderhandse en authentieke akte

▪ verkoop, 

▪ verhuur van meer dan 9 jaar (geregistreerde huur), 

▪ inbrengen in vennootschap, 

▪ vestiging of overdracht erfpacht of opstal, 

▪ Schenkingen vallen niet onder de informatieplicht)

▪ Zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden

▪ Zowel bij behandeling van vergunningen als het plannen van eigen 

werkzaamheden (bouwwerken, wegenisaanleg,…)

▪ Normale vergunningplichten én vrijstellingen van toepassing

▪ Geen aparte toelating of melding nodig van werken 

Vastgesteld bouwkundig erfgoed- Verkoop en verhuur



▪ Als je gaat verbouwen: Afwijking normen voor energieprestatie en 

binnenklimaat (EPB) indien nodig voor instandhouding 

erfgoedwaarde pand.

▪ Vrijstelling muren/ramen zichtbaar vanaf openbare weg voor 

max. U-waarden (warmtedoorgangscoëfficiënt, dikte en isolatiewaarde van 

de verschillende materialen).

▪ Vrijstelling luchttoevoereisen in ruimten waar alleen ramen 

die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, worden vervangen. 

(Dus geen ventilatieroosters in beeldbepalende historische ramen.)

▪ Als je gaat verhuren: 

▪ Dubbelglasnorm (2020) voor leefruimtes die verwarmd 

worden en minimumisolatienorm van daken bij verhuur wel 

van toepassing. 

▪ Alleen voor verwarmde leefruimtes: niet in traphal bv.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed- Vrijstelling



▪ Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen, als ze de 

erfgoedwaarden intact houden. 

▪ Zo is het mogelijk dat een hoeve in agrarisch gebied een functie krijgt die niet agrarisch is.

▪ RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) zonevreemde woningen kan hierbij wel beperkingen opleggen.

▪ Meer info: informeer bij uw gemeente.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed- functiewijziging



▪ Sloop van vastgesteld bouwkundig erfgoed wordt slechts 

uitzonderlijk toegestaan mits gegronde redenen. 

▪ Een vergunningsaanvraag voor sloop moet uitgebreider 

gemotiveerd en gedocumenteerd worden.

▪ Uitgebreide fotoregistratie van alle zijden van het 

exterieur- interieur met op aanduiding op grondplan

▪ Vergelijking toestand met historische informatie, 

documenten, beelden

▪ Bij sloop kan bijkomend documentatie worden gevraagd

▪ Bouwplannen bestaande toestand (digitaal opgemeten, 

getekend, scan bouwplan of schets op schaal)

▪ Bouwhistorisch onderzoek (CHE-nota)

Vastgesteld bouwkundig erfgoed- Sloop



▪ Erfgoedlening

▪ Voor particulieren én ondernemingen

▪ min. € 25.000, max. € 250.000 met eigen inbreng min. 20%

▪ Interestvoet van 1%

▪ Vaste looptijd min. 3 jaar, max. 20 jaar. 

▪ Ook voor niet erfgoed gerelateerde werken aan vastgestelde woningen.

▪ Mijn VerbouwPremie (Fluvius en Vlaanderen- vanaf 1 juli 2022)

▪ Gemeentelijke premies

Vastgesteld bouwkundig erfgoed- Financiële steun

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening
https://www.vlaanderen.be/overkoepelende-renovatiepremie


Vastgesteld bouwkundig erfgoed- Financiële steun

Beveren Premie voorgevelrenovatie

80% van de kosten tot max. 5000 euro
Bijkomend isoleren buiten verhoging met 500 euro
Bijkomend isoleren Binnen verhoging met 1000 euro

Premie voor weren van opstijgend vocht 20%  van de kosten tot max. 500 euro

Premie voor superisolerend glas 20 euro/m² tot max. 1000 euro

Premie voor gebruik van duurzaam hout 20% van de kosten tot max. 500 euro/5 jaar.

Kruibeke Gevelrestauratiepremie (gevel en gevelafwerking)

Gevel: Basis: 25% van de kosten tot max. 500 euro
Verhoging(inkomen): 50% van de kosten tot max. 1000 euro
Gevelafwerking alleen: Basis: 25% van de kosten tot max. 250 euro
verhoging(inkomen): 50% van de kosten tot max. 1000 euro
1x per 10 jaar op éénzelfde adres

Lokeren Stedelijke renovatiepremie 10%  van de kosten tot max. 5000 euro/10 jaar

Sint-Niklaas
Subsidie onderhoudswerken aan waardevolle gebouwen en 
gevels

20%  van de kosten tot max. 5000 euro/jaar

Premie duurzaam renoveren
min. de helft  van het investeringsbedrag tot max. premiebedrag van 5000 
euro/woning

Waasmunster
Premie voor renovatiewerken dakisolatie, zoldervloerisolatie 
en bestrijding vocht

Bestrijding vocht: 10%  van de kosten tot max. 425 euro/10 jaar
Dakisolatie-zoldervloerisolatie:  10%  van de kosten tot max. 125 euro/10 jaar
hoogrendementsglas: 10%  van de kosten tot max. 125 euro/10 jaar

https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/documenten-en-premies/premies/premie-voor-voorgevelrenovatie
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/documenten-en-premies/premies/premie-voor-weren-van-opstijgend-vocht
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/documenten-en-premies/premies/premie-voor-superisolerend-glas
https://www.beveren.be/nl/onze-diensten/documenten-en-premies/premies/premie-voor-gebruik-van-duurzaam-hout
https://www.kruibeke.be/gevelrestauratiepremie
https://lokeren.be/producten-en-diensten/stedelijke-renovatiepremie
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/erfgoed/monumentenzorg/subsidie-voor-onderhoudswerken-aan-waardevolle-gebouwen-en-gevels#:~:text=gebouwen%20en%20gevels-,Subsidie%20voor%20onderhoudswerken%20aan%20waardevolle%20gebouwen%20en%20gevels,een%20maximum%20van%205.000%20EUR).
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/wonen/bouwen-verbouwen/duurzaam-bouwen-verbouwen/premie-duurzaam-renoveren
https://www.waasmunster.be/product/279/gemeentelijke-premies-voor-renovatiewerken
https://www.waasmunster.be/product/279/gemeentelijke-premies-voor-renovatiewerken


Werken aan bouwkundig erfgoed

• Meer dan alleen de gevel: ook interieurafwerking 

of dakconstructie maken deel uit van de 

erfgoedwaarde

• Veel werken zijn niet vergunningsplichtig

• Ramen vervangen

• Dakbedekking vervangen

• Werken aan interieur zonder impact op 

stabiliteit

• Schilderen of kaleien gevel (pleisteren wél)

• Kleine herstellingswerken

• => EIGENAAR/BEWONER = ERFGOEDZORGER

• Erfgoedconsulenten = adviseurs

• TIJDIG ONDERHOUD voorkomt vaak grote 

ingrepen (en kosten)!



Erfgoed is meer dan de gevel alleen

De inventaris beschrijft alleen exterieur, maar voor de 
beleving van erfgoed zijn authentieke interieurelementen 
minstens even belangrijk! 



Vochtproblematiek

Isolatie gevel-dak-vloer

Buitenschijnwerk en beglazing

Gevelafwerking

Zonnepanelen

Werken aan bouwkundig erfgoed



Vocht en historische gebouwen

Vochtproblematiek

Isolatie gevel-dak-vloer

Buitenschijnwerk en beglazing

Gevelafwerking

Zonnepanelen

Essentieel voor gezond leefklimaat en comfort
5-10 % energiebesparing 



Opstijgend vocht

Impregneren voeg tegen opstijgend vocht

Onderkappen en plaatsen van DPC-folie



Regendoorslag en insijpeling

Slagregen op gevels

Vochtige kelders



Regendoorslag en insijpeling

Zoek eerst de 
oorzaak van het 
vochtprobleem



Regendoorslag en insijpeling

Veel vochtproblemen zijn te wijten aan slechte 
regenwaterafvoer of verzakte riolering



ISOLATIE

Vochtproblematiek

Isolatie gevel-dak-vloer

Buitenschijnwerk en beglazing

Gevelafwerking

Zonnepanelen ! TERUGVERDIENTIJD ?!
Investeringskost vs rendement



Dakisolatie

Gordingendak met blootliggende kepers
Gordingendak met pleisterwerk op rinkellatjes



Dakisolatie



Dakisolatie: Sarkingdak

! Dampscherm op kepers onder isolatieplaten 
– onderdakfolie bovenop isolatieplaten



 ✓

Dakisolatie: isolatie binnenzijde

Bij isoleren aan de binnenzijde geen 
luchtspouw laten tussen onderdak en 
isolatie -> risico op condensatie en 
klankkasteffect

Minerale wol tussen kepers => isolerend, 
geluidsdempend en brandveilig



Isolatie vloeren

Isolatie op volle grond Isolatie kelder 

Isoleren van vloeren levert 10% minder energieverlies op
-Vooral aan in verwarmde leefruimtes zinvol
-Afweging ten opzichte van waardevolle vloeren 



Isolatie vloeren: recuperatie



Muurisolatie



Aandachtspunten binnenisolatie

▪ Buitenafwerking gevel is damp-open: geen 

geglazuurde bakstenen of latexverf 

▪ Regenbelasting van de gevel is beperkt:

zuidwestgevels risicovol

▪ Goede luchtdichtheid: dampscherm aan binnenzijde 

plaatsen

▪ Gezond binnenklimaat (ventilatie, verwarming en 

klimaatregeling).

▪ Aandacht voor aansluitingen tussen isolatie

▪ Koudebruggen aan bouwknopen vermijden.

Meer info?  

Isolatie binnenmuur

https://www.cultureelerfgoed.nl/binaries/cultureelerfgoed/documenten/publicaties/2019/01/01/isolatie-van-historische-gebouwen/RCE_na+isolatie_vakmensen_2020.pdf


Isolatie binnenmuur

Waardevolle binnenafwerking maakt 
binnenisolatie niet overal mogelijk



Isolatie buitenmuur

Herpleisteren van een ‘gedecapeerde’ gevel biedt 
mogelijkheden om bijkomend te isoleren



Isolatie buitenzijde

• Risico op vervlakking van de gevel
• Aandacht voor detaillering!

• Deurlijst
• Raamdorpels (lekrand)
• Bakgoot
• Lijsten en reliëfversiering
• => meer dan gewoon isolatie en pleister 

aanbrengen maar ingrijpende renovatie
• Bij voormalig bepleisterde gevels vaak dunne 

isolatielaag (2cm) mogelijk
• Meeste haalbaar/rendabel voor zijmuren 

en/of achterzijde van gebouwen
• Rendement bij gevels met veel ramen ook 

beperkter



Voorwaarden spouwvulling
• Spouw 

• minimaal 4 cm
• proper en vrij
• beperkte vocht/koudebruggen

• Vorstbestendige baksteen
• Goede hechting voegwerk
• Geen beschilderde gevels
• Eerder voor woningen vanaf 1945-1990

Systemen
• EPS-bolletjes (vb. Termoparels): goede spreiding
• Glasvezelvlokken (vb. Supafil Knauf): akoestisch +
• PUR-schuim: hoge isolatie maar slechte spreiding 

met gevaar op vochtdoorslag

Isolatie spouwmuur



Schrijnwerk

Vochtproblematiek

Isolatie gevel-dak-vloer

Buitenschijnwerk en beglazing

Gevelafwerking

Zonnepanelen



Schrijnwerk als deel van het ontwerp





Herstel van bestaand raam (© AOE)

Uitfrezen sponning om (dun) dubbel glas te plaatsen
-> voldoende dik houten profiel en grotere glasgehelen 

Herstellen / aanpassen van bestaand schrijnwerk



Achterzetraam bij glas-in-lood (© AOE)

Achterzetraam met behoud bestaand raam

Achterzetramen

! Dubbelglasregel: achterzetramen met dubbel glas HR+ ! 



Glas-in-lood en dubbel glas

Oplegglas aan de binnenzijde

Verschillende systemen 

Gevat in dubbel glas

Paneel aan 
binnenzijde plaatsen 
of voorzetbeglazing



Ramen vervangen naar historisch model

Ramen maken deel uit van architecturaal 
concept en zijn kenmerkend voor bepaalde 
stijlperiodes en technische evoluties.



Hout, aluminium of PVC?

• Indeling en profilering belangrijk! 
• Zo dicht mogelijk origineel benaderen
• Liefst geen vlakke standaardprofielen

• Hout geniet nog altijd de voorkeur
• Duurzaam mits goed onderhoud
• Alle soorten profileringen en vormen mogelijk

• Andere materialen
• Ramen met beperktere zichtbaarheid of 

oorspronkelijk onbekend
• Indien profielen toelaten om origineel te 

benaderen vb. Steel look alu voor vervanging 
van stalen ramen of ramen met slanke 
profilering 

• PVC vaak te brede profielen
• Duurzaam?



Gevelafwerking

Vochtproblematiek

Isolatie gevel-dak-vloer

Buitenschijnwerk en beglazing

Gevelafwerking

Zonnepanelen

Behoud van de details van de oorspronkelijke afwerking vertellen 
een verhaal over de opdrachtgever, het vakmanschap van de 
uitvoerder, de tijdsgeest maar zijn bovenal een meerwaarde voor 
het dorps- of stadsbeeld



Herstel naar historisch beeld



Gevelafwerking

Gekalkt of zichtbare baksteen: bij historische hoeves 
komen beide vaak voor in de levensloop van het gebouw



Gevelafwerking

Uitzonderlijke of stijlspecifieke afwerkingen zijn maatwerk



Zonnepanelen op erfgoed

Vochtproblematiek

Isolatie gevel-dak-vloer

Buitenschijnwerk en beglazing

Gevelafwerking

Zonnepanelen
Vrijgesteld van vergunning op plat of schuin dak

Bij voorkeur achterzijde dakvlak of bijgebouw



Zonnepanelen op erfgoed

Kleur zonnepanelen aangepast aan dak kan helpen voor inpassing



Grondinstallatie 
zonnepanelen
• Voordeel

• Discreet in tuin
• Goede bezonning

• Nadeel
• Vergunning nodig
• Meerkost aluframe
• Geen premies



Zonnepanelen op erfgoed

Zonnepanelen als dakbedekking 
• voorlopig nog geen waardig alternatief
• Tesla Solar Roof veelbelovend (maar 

duur)



BEDANKT !


