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Ons beleidsveld staat niet stil, onze regelgeving evolueert. Het agentschap Onroerend Erfgoed 

kan niet garanderen dat de informatie uit deze richtlijn actueel is op het moment dat je het 

leest. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op onze website www.onroerenderfgoed.be. 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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1 WAAROM DEZE RICHTLIJN? 

Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceert deze handleiding als een aanvulling op de handleiding 
Inventariseren van Bouwkundig erfgoed uit 2013. De handleiding Inventariseren licht de methodologie toe 
waarmee het agentschap bouwkundig erfgoed inventariseert. Als lokale partners op dezelfde manier 
inventariseren, vullen de inventarissen elkaar aan. 
 
Op pagina’s 35 en 36 van die handleiding beschreven we al kort de inhoud en structuur van een 
inventaristekst. De voorliggende handleiding “Teksten schrijven voor de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed” gaat hier dieper op in. We leggen erin uit hoe erfgoedonderzoekers van het agentschap 
Onroerend Erfgoed hun teksten opmaken op vlak van inhoudelijke kwaliteit, taalgebruik en tekststructuur. 
 

2 HEERLIJK HELDERE TAAL 

Het agentschap wil in al haar teksten heerlijk helder communiceren. Een actieve, bondige schrijftaal staat 
centraal. Externe auteurs houden zich ook aan de basisprincipes. Je kan die terugvinden door te zoeken 
naar ‘heerlijkhelderetaal.be’ of rechtstreeks via https://www.vlaanderen.be/publicaties/hou-je-taal-
heerlijk-helder-twintig-tips-voor-een-heldere-taal-en-heldere-teksten . 
 
Een aantal afspraken specifiek voor inventaristeksten: 

• Gebruik geen afkortingen in de tekst. Officiële afkortingen kunnen in principe wel, maar schrijf 
zoveel mogelijk woorden voluit.  

• Voor de aanduiding van eeuwen kiezen we voor bijvoorbeeld 17de eeuw of tweede helft 18de 
eeuw. 

• Gebruik zo weinig mogelijk aanhalingstekens. Deze worden wel gebruikt voor het citeren van 
opschriften op gebouwen of andere letterlijke citaten, bijvoorbeeld uit literatuur.  

• Een inventaristekst bevat nooit voetnoten. We werken met een opsomming van de bronnen op het 
einde van de inventaristekst. Om te duiden uit welke bron bepaalde historische informatie komt, 
werk je met zinsdelen als “Volgens auteur…”, “Uit een archiefstuk van … uit het stadsarchief blijkt…”, 
“Het kadaster registreert…”, enzovoort. 

 

3 INHOUDELIJKE KWALITEITSEISEN 

Een inventaris van bouwkundig erfgoed kun je opmaken volgens de methodologie uit de handleiding van 
2013. De inventaristeksten dienen een duidelijke weerslag te zijn van het onderzoek dat volgens deze 
inventarismethodologie is gebeurd. 
 
Er zijn een aantal principes, waar je je bij elke tekst aan moet houden. Zo zijn historisch onderzoek en 
registratie ter plaatse voor ons een evidentie. Het spreekt voor zich dat een correct gebruik van 
bouwhistorische terminologie een noodzaak is. 
 
We zetten de inhoudelijke kwaliteitseisen op een rij: 
 

https://oar.onroerenderfgoed.be/item/721
https://oar.onroerenderfgoed.be/item/721
https://www.vlaanderen.be/publicaties/hou-je-taal-heerlijk-helder-twintig-tips-voor-een-heldere-taal-en-heldere-teksten
https://www.vlaanderen.be/publicaties/hou-je-taal-heerlijk-helder-twintig-tips-voor-een-heldere-taal-en-heldere-teksten
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Elk onderzoek start met de registratie van het bouwkundig erfgoed ter plaatse. Bij het veldwerk moet 
voldoende aandacht gaan naar alle gevels van een pand en alle onderdelen van een site. Zorg ervoor dat je  
materialen en afwerking van gevelonderdelen, dakbedekking en schrijnwerk goed in detail bekijkt en 
registreert. Op basis van een foto is dit achteraf vaak niet mogelijk. 
 
De inventaris bouwkundig erfgoed is in principe een gevelinventaris. De registratie van het bouwkundig 
erfgoed gebeurt vanop de openbare weg. Toch kan je er ook informatie over de interieurs in verwerken. Je 
vindt bijvoorbeeld de indeling van de woning terug in de bouwplannen of een beschrijving van het interieur 
in literatuur.   
Bij publieke gebouwen (kerken, gemeentehuizen, postkantoren…) wordt het interieur uitvoeriger 
beschreven. Wanneer de bouwdossiers beschikbaar zijn, wordt de informatie over het interieur daaruit 
verwerkt, zoals bijvoorbeeld de plattegrond. Bij vrij toegankelijke historische winkelinterieurs of cafés 
maakt een typering van de interieurs bij voorkeur deel uit van de tekst. 
 
Bij grotere complexen of meer uitgebreide sites (zoals scholen, kloosters, gesloten hoeves) kan een bezoek 
ter plaatse noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve beschrijving van de erfgoedkenmerken van alle 
onderdelen van de site. Maak duidelijke afspraken met de opdrachtgever van het inventarisproject over het 
contacteren van eigenaars of bewoners. 
 
Voldoende historisch onderzoek ligt steeds aan de basis. Kadasteronderzoek (bouwjaar en opdrachtgever), 
rijksarchief, literatuuronderzoek, onderzoek bouwdossiers, raadplegen historische kaarten… zijn een 
vereiste. Alle relevante gebruikte bronnen worden in de bibliografie vermeld. 
Een correcte interpretatie van de verzamelde gegevens is essentieel. Indien een bepaalde interpretatie van 
het verzamelde materiaal niet zeker is, wordt duidelijk aangegeven dat dit een mogelijkheid is, géén 
zekerheid. In de beschrijving van het erfgoedobject link je de informatie uit literatuur en archief duidelijk 
aan de huidige toestand van het gebouw. Een inventaristekst focust immers op de huidige toestand van het 
object, en op de erfgoedelementen en -kenmerken die de opname van het object in de inventaris 
onderbouwen.  
 
We hechten veel belang aan een correcte architectuurhistorische terminologie. Ga daar zoveel mogelijk uit 
van de thesaurus die we gebruiken op de inventariswebsite. Je tekst zal ontsloten worden via deze 
thesaurustermen, die dus bij voorkeur ook duidelijk in je tekst worden gebruikt. Het boek van E. J. 
Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en 
bouwhistorie, is het basiswerk naast de thesaurus. 
 

4 AFSPRAKEN VOOR TEKSTSTRUCTUUR 

De inventaristeksten bij uitstek synthetiserend. We vermijden gedetailleerde en te lange teksten. De 
beschrijving moet de erfgoedwaarde van een object duiden. Zowel de historiek als de beschrijving dienen 
op die erfgoedwaarde te focussen. Onderdelen van een erfgoedobject of site die geen erfgoedwaarde 
hebben, worden in principe niet beschreven, en slechts heel kort in de historiek en/of de situering 
aangehaald. 
 
Er wordt veel belang gehecht aan de correcte opbouw of structuur van de teksten. Die ligt grosso modo 
vast. Er worden steeds dezelfde tussentitels gebruikt, die we hieronder toelichten. Je kan van deze 
structuur afwijken als dit de inventaristekst voor een bepaald erfgoedobject ten goede komt. Gaat het om 
een korte inventaristekst, dan kan je de tussentitels weggelaten. 
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4.1 KORTE TYPERING 

De inventaristekst begint met een korte typering. In een paar zinnen synthetiseer je alle erfgoedelementen 
van het erfgoedobject. Deze korte typering is belangrijk. Het is namelijk dit stuk tekst dat bij een eventuele 
opname in een vaststellingsbesluit juridisch wordt verankerd als de “beschrijving op basis van de 
erfgoedkenmerken”. De korte typering zie je ook in het overzicht van zoekresultaten in de 
inventarisdatabank. 
 
Vermeld in de korte typering de eventuele benaming van het erfgoedobject, het type gebouw of constructie 
(benoemd volgens de thesaurus), de bouwperiode, de opdrachtgever en ontwerper, de stijl en algemene 
inplanting.  

4.2 HISTORIEK 

Als tweede aspect in de inventaristekst komt de historiek van het erfgoedobject. Onder deze titel beschrijf je 
het ontstaan van het erfgoedobject. Je laat de oorspronkelijke functie aan bod komen en de verdere 
ontwikkeling. Je vermeldt de bouwperiode, de opdrachtgever, de bouwgeschiedenis en de huidige functie.  
Bij gebrek aan concrete gegevens over de bouwperiode, vermeld je een benaderende bouwperiode, 
gemotiveerd op basis van uitzicht, materialen en cartografisch onderzoek. 
 
Wanneer de ontwerper is gekend, komt hier een beperkte situering binnen diens oeuvre. Vermijd om te diep 
in te gaan op de bewoners- of eigenaarsgeschiedenis: enkel indien deze de erfgoedwaarde mee bepalen door 
hun bijdrage tot de bouwgeschiedenis, worden ze vermeld. Vermijd eveneens te diep in te gaan op 
onderdelen van het gebouw of complex die niet meer bestaan.  
 

4.3 BESCHRIJVING 

De beschrijving is het derde luik van de inventaristekst. De beschrijving moet de erfgoedwaarde duiden en 
beschrijft de erfgoedkenmerken van elk bewaard onderdeel. Bij een site met verschillende gebouwen, 
worden enkel de onderdelen met erfgoedwaarde beschreven. Maak voor elk volume de link met de historiek: 
maak duidelijk welke elementen de bouwhistoriek illustreren. Gebruik maximaal de termen uit de thesaurus 
voor datering, stijl, en functionele typologie. 
 
De beschrijving bouw je op van het algemene naar het detail. 
Duid eerst de inplanting aan ten opzichte van de straat of binnen de omgeving. Situeer de verschillende 
onderdelen ten opzichte van elkaar. Besteed voldoende aandacht aan de omgevende beplanting of 
groenaanleg, wanneer dat relevant is. De eventuele ligging vlakbij of naast andere erfgoedobjecten met 
erfgoedwaarde kan ook aan bod komen. De context- en ensemblewaarde van een erfgoedobject zijn de 
criteria die je vooraan in de beschrijving terug hoort te vinden. 
 
Hierna komen de algemene kenmerken. Je start met de beschrijving van het volume van elk gebouw met 
erfgoedwaarde (traveeën en bouwlagen, bedaking en nokrichting). Kenmerken die voor alle volumes gelden 
komen ook vooraan. Beschrijf de materialen (parement, plint, materialen van omlijstingen of versieringen 
indien relevant) en de belangrijkste kenmerken die de erfgoedwaarde typeren. Besteed aandacht aan 
regionale kenmerken. Wanneer relevant worden ook specifieke constructiewijzen aangehaald.  
 

De opbouw van de gevels komt na de beschrijving van de volumes. Je beschrijft om welk geveltype het gaat, 
wat die gevels kenmerkt, je typeert de onderverdelingen van de gevels en beschrijft de muuropeningen.  
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De beschrijvende tekst eindigt met detaillering en versiering. Je beschrijft het schrijnwerk, de decoratieve 
elementen enzovoort die de erfgoedwaarde mee bepalen.  

 

Ten slotte kun je het interieur beschrijven. Wanneer dit een uitgebreide beschrijving wordt, mag je dit met 
een tussentitel aanduiden. Hou voor dit onderdeel steeds de privacy van de eigenaars en bewoners in 
gedachten en ga niet in detail. Je beschrijft de indeling van het pand, de gebruikte materialen voor wanden, 
plafonds, vloeren en binnenschrijnwerk, en eventueel gekende vaste interieurelementen. 

   

4.4 BIBLIOGRAFIE 

Voor de bibliografie, die na de beschrijving wordt gezet, en zonder tussentitel, volg je de richtlijnen van het 
agentschap. Deze zijn in een aparte handleiding beschikbaar. 
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