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1 INLEIDING
Deze nota is bedoeld als leidraad bij de opmaak van een beheersplan. Ze geeft aan welke elementen
een beheersplan moet bevatten afhankelijk van het goed waarvoor het plan wordt opgemaakt. De
opmaak is dus maatwerk. De regelgeving voorziet het minimumpakket waaraan een beheersplan moet
voldoen. De consulent geeft – in samenspraak met de klant - de graad van diepgang van het
beheersplan aan.

2 RICHTLIJNEN VOOR DE INHOUD VAN EEN BEHEERSPLAN
2.1 ALGEMENE RICHTLIJNEN
Een beheersplan is een visiedocument. Het is de schriftelijke neerslag van het resultaat van het
denken, zoeken, afwegen en beslissen ten behoeve van het behoud en beheer van de erfgoedwaarde(n)
van het onroerend erfgoed. Het plan is een weldoordachte houvast voor de zakelijkrechthouder(s) of
gebruiker(s) én de overheid waarin de erfgoedwaarde(n) van het onroerend erfgoed/erfgoedlandschap
en de wensen van de beheerder(s) voor een bepaalde periode (20 jaar of 24 jaar voor geïntegreerde
beheersplannen) vastgelegd worden. Eerder dan een wetenschappelijk onderzoeksrapport is een
beheersplan een draaiboek voor het uitvoeren van effectief beheer in functie van het behoud van
het onroerend erfgoed met zijn intrinsieke erfgoedwaarde(n). Het reikt oplossingen aan voor
beheersvragen en –noden. Het beheersplan is dus een middel om het beheer te faciliteren en geen doel
op zich. Bijkomend biedt het beheersplan ook opportuniteiten voor de klant zoals de mogelijkheid om
bepaalde werken vrij te stellen van toelating.
Het beheer van onroerend erfgoed/erfgoedlandschap is zeer specifiek en afhankelijk van het type
van erfgoed, locatie en vele andere factoren. Het is dus maatwerk. Een algemene benadering van de
verschillende unieke erfgoedobjecten of -sites is met andere woorden niet evident. Bij de opmaak van
een beheersplan wordt echter getracht zoveel mogelijk integraal en geïntegreerd te werken. Integraal
betekent de zorg voor archeologisch, landschappelijk én bouwkundig erfgoed. Een geïntegreerde
benadering betekent een afstemming met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de
onroerenderfgoedzorg. Een voorbeeld is het beleidsveld “leefmilieu en natuur”.
Omwille van deze reden wordt a.h.v. deze richtlijn een kader/structuur aangereikt op basis waarvan
een beheersplan dient te worden opgebouwd. Het type van erfgoed of beheer ervan kan echter mede
bepalend zijn en sturend werken voor de concrete uitwerking van deze verschillende onderdelen.
De visie en aanpak geformuleerd in de aanvraag tot opmaak vormen de basis voor verdere dialoog in
aanloop naar de eigenlijke opmaak van het beheersplan. In een informeel overleg kunnen mogelijke
visies op hoofdlijnen worden uitgewerkt, kan het vertrouwen worden opgebouwd en een
inventarisatie worden vastgelegd. De consulent legt, in overleg met de klant, de gewenste diepgang
vast:
 het gebied (en de context);
 het ensemble van
o gebouwen, het gebouw en de samenhangende reeks ruimten;
o aanleg en gebouwen en de samenhangende reeks deelgebieden;
o
 de ruimten of deelgebieden zelf;
 samenstellende onderdelen;
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de elementen (onderdelen van constructie of deelgebied of samenstelling);
de componenten (details).

Voorbeeld: Rijksweldadigheidskolonie (Merksplas) (landschappelijk element / bouwkundig element):
 Gebied: Kolonie
 Ensemble: dreefstructuren / gevangeniscomplex
 Deelgebied: dreven in bosgebieden / loods van de gevangenis
 Samenstellende onderdelen: dreef / zolder
 Element: dreefboom / vloer
 Component: naambordje dreef / materiaal bevestiging plankenvloer
In een gebied met meerdere zakelijkrechthouders, beheerders of betrokken actoren wordt zo veel
mogelijk gewerkt naar een gedragen visie en gezamenlijke beheersdoelstellingen. We beschouwen
‘participatief werken’ als een uitgangspunt bij het opstellen van een beheersplan. De basis van het
participatief werken is het geloof in de kennis-kracht van een groep en de wetenschap dat het zoeken
naar collectieve kennis betere resultaten oplevert. Een voorbeeld van een dergelijk ‘participatieve
werking’ is onder meer het oprichten en continueren van een beheerscommissie1 , het organiseren van
een informatieavond voor het ruime publiek, … .
Het beheersplan bevat een contextgebonden inhoud vanuit een visie op het geheel (=de volledige
beschermde site, eventueel aangevuld met aansluitende niet-beschermde zones). Indien het
beheersplan voor een opzichzelfstaand geheel wordt opgemaakt, dient men steeds vanuit deze visie op
het grotere geheel te vertrekken om daarna specifieker in te gaan op het opzichzelfstaand geheel.
Indien later voor andere opzichzelfstaande gehelen binnen dezelfde beschermde site beheersplannen
worden opgemaakt dient deze visie op het geheel als rode draad terug te komen. In dit verband vormt
het beschermingsbesluit (en bijhorend beschermingsdossier) steeds de basis bij de opmaak van het
beheersplan.
Naast een heldere tekst moet het beheersplan ook de nodige plannen en/of kaarten bevatten die de
verschillende delen van het beheersplan (inventaris, vaststelling erfgoedwaarden, visie en
maatregelen) duidelijk leesbaar moeten weergeven (zie schema). Het woord “plan” is bovendien
gerelateerd aan “planning” dat enerzijds verwijst naar het proces om tot het plan te komen en
anderzijds ook betrekking heeft op de juiste en tijdige uitvoering van het plan. Het is daarom
belangrijk om een realistische visie en maatregelen te formuleren die kunnen bereikt resp. uitgevoerd
worden binnen de geldigheidsduur van het beheersplan.

Bij de opmaak van het beheersplan wordt er maximaal rekening gehouden met reeds eerder
geplande en/of opgestarte beheer- of onderhoudswerkzaamheden en wordt maximaal gebruik
gemaakt van reeds uitgevoerde studies, opmetingsplannen en onderzoeken, waaronder de informatie
beschikbaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Een onderzoekspremie kan aangevraagd worden voor de opmaak van een beheersplan en
voorafgaande onderzoeken, waarbij een voorafgaand onderzoek als volgt gedefinieerd werd: “elke
1

Art. 8.1.2 en 8.1.4. BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
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vorm van voorbereidend onderzoek dat noodzakelijk is voor het kwaliteitsvolle beheer of de
herwaardering van een beschermd goed of een erfgoedlandschap en waarvan verondersteld mag
worden dat het buiten de gebruikelijke opdracht van een eventuele ontwerper valt, met inbegrip van
de werkzaamheden die nodig zijn om dat onderzoek uit te voeren” (art. 2, 27° Onroerenderfgoedbesluit
(BVR)). In conclusie kan dan ook gesteld worden dat voor de “standaardzaken” (bijvoorbeeld:
opmetingstekeningen, determinatie flora, …) die gevraagd worden voor de opmaak van een
beheersplan (cf. opsomming art. 8.1.4 BVR) geen bijkomende afzonderlijke onderzoekspremie(s) kan
worden aangevraagd.

2.2 RICHTLIJNEN VOOR DE INHOUD
Artikel 8.1.4. van het BVR geeft aan welke elementen een beheersplan ten minste moet bevatten.
Hieronder wordt per lid van dit artikel verduidelijkt wat het agentschap Onroerend Erfgoed
inhoudelijk minimaal (en dus verplicht) hieronder verstaat en met wat eventueel het beheersplan –
afhankelijk van de case – nog kan uitgebreid worden. Dit laatste wordt cursief meegegeven en is geen
exhaustieve lijst. Het sjabloon dat ter beschikking gesteld wordt aan de klanten, vormt een bijkomende
leidraad bij de opmaak van een beheersplan.

1° de identificatie en het kadasterplan met de precieze afbakening van het
onroerend erfgoed of erfgoedlandschap of van het deel ervan dat een
opzichzelfstaand geheel vormt, waarvoor het beheersplan wordt opgesteld
In dit onderdeel wordt de reden aangegeven waarom het beheersplan wordt opgemaakt: wat is de
aanleiding en het doel van de opmaak van het beheersplan? Daarnaast wordt ook de afbakening
waarvoor het plan wordt opgesteld gemotiveerd. Op een kadasterkaart (met schaal en N-pijl) wordt de
afbakening van het gebied waarvoor het beheersplan wordt opgesteld, aangeduid, eventueel met
aanduiding van de verschillende onderdelen. De kaart toont eveneens welke delen beschermd zijn
volgens het Onroerenderfgoeddecreet (indien van toepassing). Deze kaart wordt als een afzonderlijk
document toegevoegd aan het document (zowel afgedrukt als digitaal) (zie ook onderdeel 8°). Indien
mogelijk, wordt de afbakening als gislaag (shape file) aangeleverd.
Daarnaast wordt aangegeven over welke type bescherming het gaat (archeologische site,
cultuurhistorisch landschap, monument, stads- of dorpsgezicht). Het beschermingsbesluit vormt hier
een essentieel document als vertrekbasis. Indien het beheersplan voor een niet-beschermd goed wordt
gemaakt, wordt aangegeven of er (vastgestelde) inventarisitems voorkomen. Het gaat steeds om
beschermingen en inventarissen binnen de regelgeving van het beleidsveld Onroerend Erfgoed. Zie ook
punt 4 van BVR art. 8.1.4.

Eventueel kunnen de juridische gegevens aangevuld worden met de bestemming volgens het
gewestplan, BPA’s, RUP’s, instandhoudingsdoelstellingen (natuurregelgeving), etc.. Het gaat hierbij om
informatie dat een relevante meerwaarde betekent voor de beheersaspecten van het plan.

2° een historische nota, die op basis van geschreven of iconografische bronnen en
van archeologische of natuurwetenschappelijke bevindingen of sporen een
helder inzicht geeft in de totstandkoming en ontwikkeling van het
onroerend erfgoed of erfgoedlandschap vanaf zijn ontstaan tot de huidige
toestand
De historische nota legt zich toe op het achterhalen en begrijpen van de verschillende fasen van de
ontwikkeling van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap. Uit het overzicht van de evolutie van
het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap kan dan worden afgeleid welke elementen uit deze
verschillende fasen vandaag nog bewaard zijn gebleven. Het doel van de historische nota is het
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opmaken van een waardenstelling, niet het uitgebreid en gedetailleerd onderzoeken van alle details of
bewonersgeschiedenis. We benaderen dit expliciet integraal en geïntegreerd (zie ook algemene
richtlijnen) en vertrekken vanuit de context op het geheel om dan vervolgens de verschillende
elementen te bekijken.
Het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap in zijn geheel is de eerste bron van informatie. Hierbij
heeft men oog voor het historisch gebruik en de kenmerken van het vroegere beheer, alsook voor alle
wijzigingen en evoluties in het beheer en aanleg van het goed. Het object, zijn structuur, zijn indeling
en de aanwezige afwerkingen worden op het gewenste detailniveau onderzocht met aandacht voor
onregelmatigheden of bouwsporen.
Daarnaast wordt ook – indien het beheer in de ruimere context geplaatst moet worden – de ruimere
omgeving bestudeerd, waarbij men oog heeft voor de percelering, de aanleg en de sporen van
wijzigingen op stedenbouwkundig niveau.
De tweede bron van informatie is een doelgericht archief- en literatuuronderzoek. Hierbij worden
relevant (historisch) kaartmateriaal, oude tekeningen, foto’s en afbeeldingen, bestekken, rekeningen,
correspondenties verzameld, verwerkt tot geïllustreerde beschrijvingen en in kaart gebracht via
plannen, snedes en aanzichten.

Een mondeling historisch onderzoek kan hierbij waardevolle bijkomende informatie opleveren.
In een volgende stap kunnen de verschillende elementen belicht worden.
Voor het bouwkundig erfgoed wordt, afhankelijk van de site en de gewenste diepgang van het beheersplan, hieronder verstaan : 1) een bouwhistorische analyse van de algemene constructieve
opvatting en het materiaalgebruik van het bouwkundig erfgoed en alle bouwonderdelen (zoals gevels,
daken, muren, funderingen, mortels, smeedijzer, buiten- en binnenschrijnwerk, houten onderdelen,
stucwerken, glas, vloeren, wanden, balklagen, trappen, schouwen) en 2) een systematische
bouwhistorische opname en steekproefgewijs onderzoek naar bouwsporen, archeologisch erfgoed,
materiaaltechnisch onderzoek met betrekking tot afwerklagen exterieur en – indien van toepassing interieur en dit tot op het gewenste detailniveau (zoals bepleistering, kaleilagen, stucwerk, picturale
afwerklagen, muurschilderingen, historisch behang).
Voor het landschappelijk erfgoed heeft men oog voor wijzigingen en evoluties in het beheer en aanleg
van de site zelf voor zover ze nog niet beschreven zijn in het eerste luik (geheel). Vervaagde paden- en
drevenpatronen, grachtstructuren, relictbegroeiingen, … worden goed gedocumenteerd. Deze waarden
situeren bijvoorbeeld bijzondere sporen van een vroegere tijdslaag. Aan de hand van een inventarisatie
van nog aanwezige relicten in het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap wordt een reconstructie
van de landschapsontwikkeling opgemaakt en dit tot op het gewenste detailniveau. Specifiek voor het
houtig erfgoed zijn de belangrijkste onderzoeksvragen in deze fase de leeftijd van het element (indien
noodzakelijk te bepalen door dendrochronologisch onderzoek), het vroeger gebruik en/of functie(s) en
het gevoerde beheer (zichtbare sporen). Hiervoor is het van belang om ook de ruimere omgeving van
het houtig erfgoed in rekening te brengen waarbij aandacht wordt geschonken aan percelering, de
aanleg/aanplant en het historisch grondgebruik.
Voor het archeologisch erfgoed wordt een vergelijking gemaakt met gegevens van gelijkaardig (al dan
niet beschermd) onroerend erfgoed. Tevens worden de hiaten in de kennis beschreven: zijn er
onderzoeksvragen met betrekking tot de desbetreffende periode en het onroerend erfgoed of
erfgoedlandschap? Vervolgens worden de historiek van (bodem)ingrepen die op het onroerend erfgoed
of erfgoedlandschap plaatsgegrepen hebben en de aanwezigheid van bepaalde problemen (vb. erosie,
…) die aanleiding kunnen geven tot een aangepast beheer die de bewaring van de site ten goede komt,
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beschreven. Bijkomend kunnen eventuele oude opgravingsgegevens of monitoringsonderzoeken
verwerkt worden.
Bovenstaande onderzoeken leiden tot een evaluatie van de authenticiteit van de onderdelen van het
onroerend erfgoed of erfgoedlandschap neergeschreven in een rapport en weergegeven op de plannen
met de bestaande toestand.

3° een inventarisatie van de erfgoedelementen binnen de afbakening. De huidige
toestand wordt geïllustreerd met recente plannen en foto’s die een duidelijk
beeld geven van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap, of van het deel
ervan dat een opzichzelfstaand geheel vormt
De bedoeling van deze inventarisatie is een basis aan te reiken om later uitspraken te kunnen doen
over de noodzakelijke beheersmaatregelen tot op het gewenste detailniveau. Een gedetailleerde
inventarisatie wordt niet verwacht. Er wordt telkens duidelijk het verschil aangegeven tussen
feitelijkheden en interpretaties. Ook hier wordt vertrokken vanuit een integrale en geïntegreerde
benadering. In een eerste stap wordt een algemene beschrijving gegeven en de ruimtelijke context
gesitueerd.
In een tweede stap wordt toegespitst op de verschillende elementen. De graad van uitwerking /
noodzaak ervan wordt mede bepaald door de aard van de site. Een detailuitwerking kan bvijvoorbeeld
gebeuren bij de opmaak van een restauratiedossier, volgend op de opmaak van een beheersplan.
Voor het bouwkundig erfgoed worden, afhankelijk van de site en de gewenste diepgang van het
beheersplan, volgende deelaspecten onderzocht:
 De opmetingsplannen, die de bestaande toestand weergeven van de erfgoedelementen binnen
de afbakening van het beheersplan. Ze omvatten een situerings- en oriëntatieplan en
aanzichten van gevels en bedaking en – indien noodzakelijk - ook een plattegrond per




bouwlaag, en langs- en dwarsdoorsneden.

Indien nog een historisch interieur aanwezig is, omvat de inventarisatie tevens de inventaris
van de interieurelementen zoals deuren, vensters, luiken met hang- en sluitwerk,
stucwerkversiering, schilderingen, tegels, zolderingen, trappen, schoorsteenmantels, vloeren,
muurbekledingen, schilderijen, spiegels, lambriseringen, parket. Tevens zijn de eventuele
cultuurgoederen op te nemen in de inventaris van de interieurelementen.

Een diagnosenota die inzicht geeft in de technische en fysische problemen van het monument.
De verslagen opgemaakt door Monumentenwacht kunnen hiervoor als basis dienen. Indien
vereist voor de instandhouding en toekomstig beheer van het onroerend erfgoed is het
bouwtechnisch en stabiliteitsonderzoek te verwerken in deze nota of aan te geven als te
nemen beheersmaatregel in deel 6. De opmaak van een diagnosenota kan ook deel uitmaken
van de opmaak van een gedetailleerd restauratiedossier.

Voor het landschappelijk erfgoed worden volgende deelaspecten onderzocht:
Voor zover al niet besproken in het algemene luik van het geheel:
 Beschrijving van het landschap, gerelateerd en gekoppeld aan ruime en nabije omgeving;
 Inventarisatie van cultuurhistorische gegevens (bevat o.a. een inventaris van het
cultuurhistorische erfgoed en beeldbepalende en esthetische elementen in het landschap);
 Beschrijving van het landschap gerelateerd en gekoppeld aan de ruime en nabije omgeving
(o.a. de verstedelijkte omgeving van het dorp, scholen, verkeer, naburige open ruimten,
wandelroutes, e.a. ).
En bijkomend volgende elementen:
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Een opmetingsplan van de volledige site;
Geologie, bodem en bodemgebruik;
Waterhuishouding;
Geomorfologie;

Inventarisatie van de gegevens over flora en vegetatie (indien relevant cfr. erfgoedwaarden vermeld in het beschermingsbesluit;
Inventarisatie van de gegevens over fauna (indien relevant cfr. erfgoedwaarden vermeld in het
beschermingsbesluit;
Inventarisatie van de knelpunten, onder meer verstoringen, vervuilingen e.a.;
Beschrijving en plan van de infrastructuur binnen de afbakening van het beheersplan o.a.
zitbanken, verlichting, wegenis (paden en verhardingen), afsluitingen, bruggen, holle wegen,
infopanelen, wegwijzers, monumenten (beelden, ornamenten), andere vaste inrichtingen,
grotten, ijskelders, …), gebouwen en constructies, goten en rioleringen, nutsleidingen,
verdwenen infrastructuren, …

Indien houtig erfgoed aanwezig is, kunnen, afhankelijk van de beheersnoden, volgende aspecten aan
bod komen:
 Inventariseren van knelpunten, onder meer verstoringen, vervuilingen e.a.;
 Uitvoeren van boomtechnisch onderzoek of zgn. Visual Tree Assessment (VTA) naar de








stabiliteit en de veiligheid van bomen;
Uitvoeren van bodemkundig onderzoek naar de oorzaken van conditievermindering;
Uitvoeren van geluidstomografie of zgn. Picusmeting;
Uitvoeren van stormtest of trekproef;
Graven van profielkuil;
Nemen van grond- of bodemstaal;
Analyseren van bladstalen;
Opstellen van een zgn. Bomen Effect Analyse (BEA).

Voor het archeologisch erfgoed, afhankelijk van de aard, worden volgende deelaspecten onderzocht:
 Fysieke beschrijving van de site;
 Geologie, bodem en bodemgebruik;
 Topografie van de site;
 Waterhuishouding;
 Inventarisatie van de knelpunten, o.a. verstoringen, …;
 Indien relevant eventueel aangevuld met:
o Digitaal Hoogte Model (DHM), vergelijking van de meest recente versie met de oudere

versie;
Resultaten van in het kader van het beheersplan uitgevoerde geofysisch onderzoek;
Degradatiemetingen (bvb. aan de hand van verslagen van monumentenwacht, andere
monitoringmethodes, …);
o Analyse van archeologische resten uit oude opgravingen vergeleken met de bewaringstoestand van recente opgravingen om daaruit eventuele problematieken naar beheer te
kunnen formuleren.
o
o

De huidige toestand wordt geïllustreerd met recente foto’s die een duidelijk beeld geven van het
onroerend erfgoed/erfgoedlandschap. De foto’s worden gesitueerd op het opmetingsplan (plan
bestaande toestand).
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4° de situering en de beschrijving van de erfgoedwaarden en de juridische toestand
van het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap of van het deel ervan dat
een opzichzelfstaand geheel vormt, waarop het beheersplan betrekking heeft
Op basis van de verkregen informatie uit de eerste hoofdstukken van het beheersplan (identificatie,
historische nota en inventarisatie erfgoedelementen) wordt de waardenstelling van de verschillende
erfgoedkenmerken en elementen (met inbegrip van de cultuurgoederen) verder uitgewerkt en op
plan(nen) gesitueerd. Ook hier is het beschermingsbesluit met bijhorend beschermingsdossier de
vertrekbasis. Indien dit te weinig informatie oplevert, kunnen de erfgoedwaarden gespecifieerd worden
a.h.v. artikel 2.1 (26°) van het Onroerenderfgoeddecreet. De juridische toestand van het onroerend
erfgoed werd opgenomen onder punt 1.
Bij de opmaak van de waardenstelling baseert men zich enkel op de cultuurhistorische waarden, los
van de bouwtechnische toestand, gebruikersbelangen, eventuele ontwerpoverwegingen en financiële
aspecten. Men kan de referenties voor een waardenstelling buiten het object of gebied zoeken
(“contextuele waardenstelling”) of alleen binnen het object of gebied (“interne waardenstelling”).
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen feitelijkheden en interpretaties (uit hoofdstukken 2
en 3) en de waardenstelling.
Deze stap kan beschouwd worden als de samenvatting van het eerste deel van het beheersplan (zijnde
inventaris van het onroerend erfgoed) en vormt het scharnier- en vertrekpunt voor de volgende delen
van het beheersplan zijnde visie en maatregelen. Het detailniveau waarop deze waardenbepaling dient
te gebeuren, hangt o.a. af van de beoogde werkzaamheden binnen de looptijd van het beheersplan.
Het agentschap (erfgoedconsulent) kan aangeven tot welk niveau gegaan moet worden (bijvoorbeeld
omgeving, geheel van gebouwen, elementen, componenten van elementen, …).

5° een onderbouwde visie op het beheer van het onroerend erfgoed of
erfgoedlandschap of van het deel ervan dat een opzichzelfstaand geheel
vormt en de beheersdoelstellingen die eruit voortvloeien
In de visie wordt geëxpliciteerd welke richting men voor de komende 20 jaar uit wil met het
onroerend erfgoed. De cyclus ‘gebruik – hergebruik – herbestemmen’ staat hier centraal. De
beheersdoelstellingen worden duidelijk in afzonderlijke punten beschreven en grondig verantwoord
ten overstaan van de waarden van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap. De
beheersdoelstellingen geven weer welke toestand men wil bereiken en op welke manier (beheer in
termen van wat/waar/waarom). Het beschermingsbesluit dient hierbij ook weer geraadpleegd. De
doelstellingen worden opgesplitst in hoofd- en nevendoelstellingen.
De hoofddoelstelling gaat steeds uit van het behoud, de verbetering of het herstel van de waarden die
aan de grondslag van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap liggen. Deze is neergeschreven en
gevisualiseerd in deel 4.
De nevendoelstellingen bevatten beheeropties die nodig zijn om het onroerend erfgoed of
erfgoedlandschap te valoriseren, te herbestemmen of in regel te stellen met andere
beleidsdoelstellingen of regelgevingen. We denken hierbij aan beheerdoelstellingen in functie van
toeristische ontsluiting, landbouwexploitatie en andere economische activiteiten. Daarbij kunnen ook
de toegankelijkheid en een publieksgerichte actieve werking horen: zij worden dan expliciet als “open
erfgoed” vermeld in het beheersplan (zie ook onderdeel 8°). De nevendoelstellingen zullen vaak vereist
zijn voor het duurzaam behoud van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap. Deze zijn
complementair aan de hoofddoelstelling. Het al of niet openstellen van het onroerend erfgoed of
erfgoedlandschap dient gemotiveerd te worden. De visie op de openstelling van het onroerend erfgoed
of erfgoedlandschap kan immers gevolgen hebben op het toekomstige beheersaspect.
Erfgoed dat door zijn aard geen economische rendabiliteit heeft (ZEN-erfgoed) en dit in de toekomst
niet kan verwerven, kan als dusdanig vermeld worden in het beheersplan (zie ook onderdeel 8°). Het is
het resultaat van een onderzoek naar de wenselijkheid (zowel van de klant als van het agentschap) en
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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de haalbaarheid Een daarop aangepaste visie en beheersdoelstellingen worden expliciet beschreven.
Vooraleer het beheersplan formeel ter goedkeuring wordt ingediend, wordt de vraag tot erkenning als
ZEN intern onderzocht binnen het agentschap Onroerend Erfgoed.
De synthese van dit hoofdstuk is een planmatige weergave van de vooropgestelde toekomstvisie en
hiermee samenhangende beheersdoelstellingen. Dit plan wordt concreet uitgewerkt en verantwoord in
deel 6. Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds doelstellingen
(hoofdstuk 5) en anderzijds maatregelen (hoofdstuk 6).
Selectie van enkele doelstellingen en maatregelen uit een recent beschermingsbesluit:

“DOELSTELLINGEN: De bescherming van de woning beoogt het behoud van het gebouwd erfgoed: de
neogotische architectuur - de typologie van de halfopen bebouwing, het volume, de neogotische
vormentaal en dito interieurafwerking - en de uitbreiding van van Huffel uit 1929. Dit veronderstelt het
behoud van de vloeren, oorspronkelijke vensters, hang- en sluitwerk, schouwboezems, trappen, moeren kinderbalken en oorspronkelijke afwerkingslagen, ook indien verborgen achter secundaire
afwerkingen. De ommuurde stadstuin met waardevolle bomen blijft behouden als tuin en garandeert
het voortbestaan van de typologie van de half-vrijstaande woning, de intrinsieke band tussen woning
en tuin en het vrije zicht op de zuidgevel.
MAATREGELEN: De erfgoedwaarden van het geheel zouden versterkt worden door het herstel van de
neogotische interieurschilderingen en de reconstructie van de balustrade van de monumentale
bordestrap. De nog aanwezige neogotische interieurelementen en -schilderingen – al dan niet bedekt
door een recentere afwerkingslaag – blijven behouden. Ze dienen beveiligd tegen brand, waterschade,
houtworm-, schimmel-, zwam- en vochtaantasting en tegen moedwillige of toevallige beschadiging. De
tuin blijft behouden als tuin. Dit veronderstelt een deskundig onderhoud van de boom-, struik- en
kruidlaag die de tuin vorm geeft, en behoud van de tuinmuur en de monumentale bomen.”

6° de opsomming en verantwoording van de concrete richtlijnen, eenmalige en
terugkerende maatregelen en werkzaamheden die nodig zijn om de beoogde
beheersdoelstellingen te bereiken
Dit bevat concrete instandhoudings-, onderhouds- en restauratiewerken die noodzakelijk zijn om de
beoogde beheersdoelstellingen te bereiken. Dit hoofdstuk vormt de eindconclusie van het beheersplan.
Ze legt de verbinding tussen de gegevens over het erfgoed (deel 1, 2, 3 en 4) en de geformuleerde visie
en beheersdoelstellingen (deel 5).
Daarnaast verwoordt en verantwoordt ze de keuze van de te nemen beheersmaatregelen. De
beheersmaatregelen formuleren het concrete beheer in termen van hoe/wanneer en dit zowel voor de
volledige perimeter van het beheersplan als voor de afzonderlijke erfgoedelementen. Ze beschrijft de
betekeniswaarde van de voorgestelde beheersmaatregelen en schetst het toekomstige uitzicht van het
onroerend erfgoed of erfgoedlandschap. Ze verantwoordt een mogelijke fasering (éénmalige en
terugkerende maatregelen met vaste cyclus), rekening houdend met de budgettaire haalbaarheid, de
uitvoeringstermijn en de noodzakelijke instandhoudingswerken. Dit gebeurt bij voorkeur in de vorm
van een tabel met maatregelen per jaar, maar kan ook d.m.v. een indeling in korte, middellange en
lange termijn. Premiepercentages worden niet vermeld.
Binnen dit hoofdstuk wordt een oplijsting van de beheersmaatregelen die in aanmerking kunnen
komen voor een erfgoedpremie opgenomen (zie ook onderdeel 8°). Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen terugkerende werken enerzijds en eenmalige werken anderzijds. Hier wordt ook verwezen naar
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de door de minister vastgestelde lijst met forfaitaire werkzaamheden2. Er worden geen
premiepercentages vermeld.
Indien van toepassing wordt in dit onderdeel ook melding gemaakt van (zie ook onderdeel 8°):
 Voorstel van lijst van handelingen aan of in beschermde goederen waarvan de uitvoering
vrijgesteld zal zijn van toelating;
 Voorstel van lijst van handelingen waarvoor het college van burgemeester en schepenen niet
kan oordelen dat aangemelde handelingen van die aard zijn om de wezenlijke eigenschappen
van een beschermd stads- of dorpsgezicht te verstoren (en waarvoor dus een toelating
noodzakelijk zou zijn);
 Voorstel voor lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor men alsnog een toelating
nodig heeft;
 Voorstel van lijst van werken aan cultuurgoederen waarvoor een premie kan worden
aangevraagd;
 Voorstel van lijst van werken aan een orgel dat dateert van na de Eerste Wereldoorlog
waarvoor een premie kan worden aangevraagd.

7° een voorstel voor de manier en het tijdstip waarop de beoogde
beheersdoelstellingen opgevolgd en geëvalueerd zullen worden
De zakelijkrechthouder, de gebruiker of zijn gevolmachtigde volgt de uitvoering van het beheersplan
op en bezorgt hiervan een verslag aan het agentschap3. In het beheersplan wordt een voorstel gedaan
voor de manier en het tijdstip waarop de beoogde beheersdoelstellingen opgevolgd en geëvalueerd
zullen worden. Het tijdstip van geplande werken (al dan niet met een erfgoedpremie) en de staat van
het goed zijn hier bepalend:
 Indien in slechte staat: jaarlijkse rapportering;
 Indien werkzaamheden in uitvoering: rapportering ten laatste 6 maanden na beëindiging van
de werkzaamheden;
 Indien in goede staat en geen werkzaamheden gepland op korte termijn: vijfjaarlijkse
rapportering.
We raden de klant aan om een verslag of voortgangsrapport op te stellen over de uitgevoerde werkzaamheden. Volgende gegevens worden hierbij vermeld: aard van de werkzaamheden (met verwijzing
naar het beheersplan), plaats waar ze werden uitgevoerd, datum en het resultaat. Het verdient
aanbeveling de voortgangsrapporten van foto’s te voorzien, zodat de evolutie van het onroerend
erfgoed of erfgoedlandschap in beeld kan worden gebracht.

8° Extra toevoegingen vnl. voortkomend uit de wettelijke bepalingen van het
uitvoeringsbesluit
Binnen dit hoofdstuk zijn volgende wettelijke vereisten op te nemen indien nodig/relevant voor het
beheer van het onroerend erfgoed of erfgoedlandschap. Indien ze reeds in het beheersplan zelf worden
opgelijst, dan herhaalt men dit zonder bijkomende duiding.


Afbakening van gebied waarvoor beheersplan werd opgemaakt met aanduiding van de
beschermde delen (indien van toepassing); ev. met aanduiding van de verschillende onderdelen
(kadasterplan met schaal en N-pijl).

Ministerieel Besluit van 5/06/2015 tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire
basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie.
3
Art. 8.1.8. §1 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
2
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Voorstel van werken waarvoor een premie kan worden aangevraagd (zonder vermelding van
percentages).
Voorstel van lijst van handelingen aan of in beschermde goederen waarvan de uitvoering
vrijgesteld zal zijn van toelating.4
Voorstel van lijst van handelingen waarvoor het college van burgemeester en schepenen niet
kan oordelen dat aangemelde handelingen van die aard zijn om de wezenlijke eigenschappen
van een beschermd stads- of dorpsgezicht te verstoren (en waarvoor dus een toelating
noodzakelijk zou zijn).5
Voorstel voor ZEN-erfgoed binnen de perimeter van het opgestelde beheersplan met
aanduiding op kaarten.6
Voorstel van open erfgoed binnen de perimeter van het opgestelde beheersplan met
aanduiding op kaarten met motivatie waarom van de openstellingsvoorwaarden van het
uitvoeringsbesluit wordt afgeweken.7
Voorstel van ontsluitingswerken voor open erfgoed die in aanmerking kunnen komen voor een
erfgoedpremie volgens het Onroerenderfgoeddecreet en zijn uitvoeringsbesluit met aanduiding
op kaarten.8
Voorstel voor lijst van werken aan bomen en struiken waarvoor men alsnog een toelating
nodig heeft.9
Voorstel van lijst van werken aan cultuurgoederen waarvoor een premie kan worden
aangevraagd.10
Voorstel van lijst van werken aan een orgel dat dateert van na de Eerste Wereldoorlog
waarvoor een premie kan worden aangevraagd.11
Extra bijlage indien noodzakelijk (foto’s, plannen, …).

2.3 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
De opmaak van het beheersplan volgt de indeling in acht hoofdstukken zoals hierboven weergegeven.
De finale versie van het beheersplan, dat ter goedkeuring aan de administrateur-generaal wordt
voorgelegd, wordt in 2 afgedrukte én ingebonden exemplaren (A4-formaat) ingediend bij de
provinciale buitendienst van het agentschap Onroerend Erfgoed.
Daarnaast wordt ook een digitale versie in PDF-formaat aangeleverd bij de provinciale buitendienst:
alle onderdelen (1° t.e.m. 7°) zitten vervat in 1 bestand. Alle bijlagen (zie onderdeel 8°) echter worden als
aparte PDF-bestanden aangeleverd. De namen van de bestanden bestaan maximaal uit 200 karakters.
De grootte van alle aangeleverde bestanden bedraagt elk maximaal 100 Mb.

Art. 6.2.2 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
Art. 6.3.12 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
6
Art. 2 28° BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
7
Art. 2 20° en 11.2.11 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
8
Art. 11.2.4 4°BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
9
Art. 6.2.5 + art. 6.2.6 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
10
Art. 11.2.2 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
11
Art. 11.2.3 BVR van 16/05/2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.
4

5
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