
OVERSTROMINGEN 2021: RED OOK HET BELGISCH CULTUREEL ERFGOED  

  

In de nasleep van de verschrikkelijke overstromingen die vooral Wallonië vorige week 
hebben getroffen, zetten onze organisaties zich in om de redding van cultuurgoederen op initiatief 
van onze collega's op de getroffen locaties te helpen en te ondersteunen. 

Wij allen, instellingen, culturele besturen, verenigingen en niet-gouvernementele organisaties van 
de erfgoedsector bundelen onze krachten om alarm te slaan over de gevolgen van de 
gebeurtenissen voor het Belgische culturele erfgoed. 

Vele locaties zijn ernstig beschadigd door overstromingen en modderstromen. Overal langs de 
rivieren die buiten hun oevers zijn getreden, ook op meer geïsoleerde plaatsen, strijden de eigenaars 
en beheerders van musea, historische huizen, kastelen, kerken, archieven en particuliere of 
openbare bibliotheken nu om hun collecties te redden. Volgens de huidige gegevens, die nog steeds 
wordt aangevuld, zijn meer dan 50 getroffen sites (gegevens van het KIK) en honderden 
beschermde gebouwen in Wallonië (bron AWAP) zwaar getroffen. 

Wij allen wensen op te roepen tot waakzaamheid en tot aandacht voor de specifieke kenmerken 
van ons erfgoed, dat thans ernstig gevaar loopt verloren te gaan.  

Vanuit de problemen waarmee erfgoedeigenaars en -beheerders vandaag geconfronteerd worden, 
willen we onze inspanningen bundelen en alle experten en vrijwilligers aansporen om hun 
medewerking te verlenen om samen ons kostbaar cultureel erfgoed te redden. 

Een eerste stap in deze richting is het op ruime schaal verspreiden van de onderstaande lijst van 
contactgegevens en bronnen aan u, eigenaars en beheerders van cultureel erfgoed. 

Wij trachten uw aanvragen voor vrijwilligerswerk in de sector van het cultureel erfgoed te bundelen 
en te registreren om de nodigde krachten beter op de juiste plaatsen in te zetten. 

Bent u een erfgoedprofessional, dan vindt u in de onderstaande lijst de contactgegevens 
van bekende beroepsorganisaties die u kunnen helpen. 

Bent u een privé-eigenaar of een vereniging, neem dan contact op met de organisatie van uw keuze, 
en in geval van twijfel met het Belgische Blauwe Schild, die u verder helpen. 

  

KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium), BBB (Belgisch Comité van het Blauwe Schild), 
FWB (Fédération Wallonie Bruxelles), MSW (Musées et Sociétés Wallonie), AWaP (Agence wallonne 
du Patrimoine), CIPAR (Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux), CRMSF 
(Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la  Région wallonne), DHJB-HWTB (Kon. 
Vereniging der Historische Woonsteden & Tuinen van belgië vzw), AAFB (Association des archivistes 
francophones de Belgique), FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed), Monumentenwacht, 
ICOM B/WB (International Council of Museums Belgique/Wallonie Bruxelles), ICOMOS Belgique 
(International Council of Monuments and sites Belgique)  



-U heeft hulp of advies nodig:  

 
VLAANDEREN 

 

Voor alle culturele operatoren 
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 monumentaal pand in 
Vlaanderen 

Monumentenwacht 
www.monumentenwacht.be 

 
WALLONIE 

 

U bent FWB culturele 
operator 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 monumentaal pand (kerk, 
kasteel, boerderij, molen, huis 
of ander monument) 

AWaP 
Heeft de weerschade invloed op uw eigendom 
https://agencewallonnedupatrimoine.be/news/les-degats-
causes-par-les-intemperies-ont-touche-votre-bien/ 
voor de eigenaars van een erkend pand, administratieve 
procedures 
081 / 20.58.30 maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur 
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 (mailchi.mp) 
081.39.04.67 (maandag tot vrijdag, behalve dinsdag) 
secretaire@archivistes.be 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=nl&u=https://faro.be/blogs/anne-catherine-olbrechts/wateroverlast-blauwe-schildcomite-actie
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=nl&u=https://faro.be/blogs/anne-catherine-olbrechts/wateroverlast-blauwe-schildcomite-actie
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.monumentenwacht.be%2F&data=04%7C01%7Cwivine.roland-gosselin%40kikirpa.be%7Cf6201a49cfee4bbfb3e108d94ddce049%7C911562c2d2f1491f9a9218d183588c81%7C0%7C0%7C637626433306532335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ahT%2FjcjlHd3xWb0NGz5tiHcBDmshiXcNV3jpxbynMuY%3D&reserved=0
mailto:inondationspatrimoineculturel@cfwb.be
http://msw.be/2021/07/20/questionnaire-degats-fermetures-suite-aux-intemperies/%22%20/
http://msw.be/2021/07/20/questionnaire-degats-fermetures-suite-aux-intemperies/%22%20/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e088c180-6625-4eef-876b-7bebb1aa4263?displayId=Bel2323064%22%20/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e088c180-6625-4eef-876b-7bebb1aa4263?displayId=Bel2323064%22%20/
mailto:Romain.jacquet@msw.be
https://agencewallonnedupatrimoine.be/news/les-degats-causes-par-les-intemperies-ont-touche-votre-bien/
https://agencewallonnedupatrimoine.be/news/les-degats-causes-par-les-intemperies-ont-touche-votre-bien/
mailto:info@awap.be
mailto:info@cipar.be
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=nl&u=https://mailchi.mp/178577b8d6c6/lactualit-de-laafb-et-les-prochains-vnements-4251437%3Fe%3Dc6da41fab2
mailto: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, restaurateur-conservator, architect, bouwkundig ingenieur, historicus, enz. en 
U wilt zich inzetten als vrijwilliger of betrokken worden bij de ondersteuning van de NGO's die in 
deze crisis actief zijn: 

U wilt hulp bieden ongeacht 
het type erfgoed of de aard 
van het werk 

Belgische Blauwe Schild  
blueshieldbelgium@gmail.com  

 

  

U wilt dat uw erfgoed wordt opgenomen in de lijst van getroffen sites die door het KIK wordt 
opgesteld of als organisatie toetreden tot het crisiscomité: 

  Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), cel 
preventieve conservatie 

francoise.collanges@kikirpa.be 

wivine.roland-gosselin@kikirpa.be 
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