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1 INLEIDING 

Een beheersplan is een document dat weergeeft waar je met onroerend erfgoed naar toe wil en hoe je dat 
doet, en dit op basis van de kennis van vroeger (historiek) en nu (huidige toestand). Bij heel wat onroerend 
erfgoed zijn veel eigenaars en gebruikers betrokken. Voor dergelijke grotere gehelen is het niet altijd 
makkelijk om een beheersplan op te maken.  
  
Nochtans biedt dergelijk beheersplan een aantal troeven, zoals je in deze leidraad leest. Met een beheersplan 
voor een groter geheel breng je mensen samen rond onroerend erfgoed, creëer je een dynamiek en verhoog 
je het draagvlak. Een goedgekeurd beheersplan geeft ook een flinke planlastvermindering en mogelijkheden 
voor financiële tussenkomsten.  
  
Deze leidraad legt daarnaast uit hoe de opmaak en de uitvoering van een beheersplan stap per stap kan 
verlopen met een rits aan tips en tricks: verkenning, uitstippelen traject, uitschrijven bestek, opmaak 
beheersplan, goedkeuring beheersplan, uitvoering en opvolging en aanpassing beheersplan. De nadruk ligt 
op het proces. Voor meer details verwijst de leidraad naar andere documenten of websites via voetnoten en 
naar de begeleiding van en samenwerking met het agentschap.   
  
De leidraad bevat een reeks voorbeelden van beheersplannen voor grotere gehelen. Per beheersplan krijg 
je interessante punten mee en een link naar de documenten. In deze leidraad vind je tenslotte enkele 
concrete voorbeelden van instrumenten: een aankondiging van een informatiewandeling, een 
informatieavond en een zitdag, een banner en een uitnodiging voor deelname aan de opmaak van een 
beheersplan. 
  
Het doelpubliek voor deze leidraad is in eerste instantie zowel de lokale besturen en 
samenwerkingsverbanden als de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en de Regionale 
Landschappen. Particulieren kunnen het ook gebruiken, maar bepaalde stappen zijn niet voor hen van 
toepassing. Zij nemen dan best contact op met de erfgoedconsulent van het agentschap. Tenslotte is 
iedereen die wil weten waarom en hoe je een beheersplan voor een groter geheel opmaakt en uitvoert 
uiteraard ook uitgenodigd om deze leidraad te lezen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEESTIP: In deze leidraad vind je in de voetnoten regelmatig verwijzingen naar een selectie van  
goedgekeurde beheersplannen. Meer informatie over die beheersplannen vind je in hoofdstuk 7 ’Bijlagen’ 
ofwel rechtstreeks in de plannendatabank. 

 

https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://plannen.onroerenderfgoed.be/
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2 SITUERING 

2.1 BEHEERSPLAN VOOR GROTERE GEHELEN 

Een beheersplan is een document dat aangeeft waar je met het onroerend erfgoed in de volgende 24 jaren 
naar toe wil. Het plan bevat een langetermijnvisie met doelstellingen en vervolgens maatregelen. Twee 
bouwstenen zijn de fundamenten van je visie: de historiek en de huidige toestand van het onroerend erfgoed. 
Dergelijk beheersplan geeft dus aan welk beheer je nodig hebt, hoe je dat concreet doet rekening houdend 
met de erfgoedwaarde, wat je prioritair aanpakt en – als die vraag speelt – welke bestemmingsmogelijkheden 
er eventueel zijn.  
Met een beheersplan op zak heb je recht op een aantal voordelen zoals een erkenning als ZEN-erfgoed, 
cultuurgoederen of premies. Daarenboven kan je met een beheersplan voor een reeks werken een vrijstelling 
krijgen van de toelatingsplicht. Meer informatie hierover vind je op de website van onroerend erfgoed.  
Je maakt een beheersplan op vanuit een integrale visie waarbij je zowel bouwkundige, landschappelijke én 
archeologische waarden als één geheel benadert.  Als er voor de site zowel belangrijke erfgoed- als 
natuurwaarden zijn, dan maak je een geïntegreerd beheersplan op. Neem hiervoor contact met ons op.  
 

 
Tenslotte vermelden we dat een goedgekeurd beheersplan geen verplichtingen en extra regels oplegt aan 
de beheerder.  
 
De focus van deze leidraad ligt op de grotere gehelen. Met een groter geheel bedoelen we een cluster van 
meerdere percelen met erfgoedwaarde in het bezit van verschillende eigenaars: dat kan gaan van een tiental 
tot zelfs honderden verschillende eigenaars. Vaak gaat het om stads- of dorpsgezichten, cultuurhistorische 
landschappen of erfgoedlandschappen1. Waarom deze focus? We merken dat er weinig beheersplannen voor 
dergelijk type onroerend erfgoed opgemaakt worden. De opmaak hiervan is dan ook niet altijd evident.  

 
 
 
 

 
1 Cfr. definities in Onroerenderfgoeddecreet art. 2.1. 

Als het gaat om grotere beschermde gehelen, is het steeds de bedoeling om een beheersplan op te maken 
voor het geheel. In sommige gevallen kan je voor een zelfstandig onderdeel ervan een apart beheersplan 
opmaken. Neem hiervoor contact met ons op. 

Werelderfgoed kan zowel cultureel als natuurlijk erfgoed zijn dat mondiaal gezien uitzonderlijk en 
onvervangbaar is. Alleen erfgoed dat ingeschreven is op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag de titel 
Werelderfgoed dragen. 
Om als Werelderfgoed erkend te worden, vraagt UNESCO dat een site op gepaste wijze beschermd wordt 
en dat er rond deze site een zogenaamde bufferzone wordt afgebakend. Dit zorgt ervoor dat belangrijke 
ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de site worden opgevolgd. 
 
Als er werelderfgoed in de perimeter van het beheersplan aanwezig is, vragen we je om daar aandacht 
voor te hebben. Je neemt een aantal specifieke rubrieken op. Kijk hiervoor even op de website. 

https://www.onroerenderfgoed.be/wanneer-heb-je-een-beheersplan-nodig
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-beheersplan
https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-beheersplan
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2.2 INZETTEN OP PARTICIPATIE 

Bij grotere gehelen zijn meerdere eigenaars en gebruikers betrokken en moet je een participatief traject 
doorlopen. Dit geldt voor particulieren en voor lokale besturen. Door een participatief traject te doorlopen 
kom je tot een gedragen beheersplan. Voor bijvoorbeeld een stads- of dorpsgezicht met een duidelijke 
eenvormige architectuur, is het van belang dat inwoners dezelfde maatregelen nemen om de 
erfgoedwaarde(n) te behouden of te versterken. Een beheersplan is dan een uitermate geschikt instrument 
om dit te stimuleren2. Inwoners betrekken bij de opmaak van een beheersplan, verhoogt de kans op 
daadwerkelijke uitvoering van het gewenst beheer. Hoofdstuk 3.2.2. gaat dieper in op het participatief 
traject. 
 
Het participatief traject voor de opmaak en uitvoering van een beheersplan kan in sommige gevallen een 
interessant vervolg zijn op het traject van een lokaal bestuur over een inventarisatie- of waarderingsproject 
voor objecten opgenomen in de wetenschappelijke of vastgestelde inventaris3. Je kan verder bouwen op de 
opgedane ervaring en het aangesproken netwerk. Het kan ook een vervolg zijn op een 
beschermingsprocedure4. 
 

2.3 STAPPENPLAN MET TIJDSPAD 

Gezien de enorme variatie aan diversiteit en complexiteit van onroerend erfgoed, is het niet evident om in 
absolute cijfers een tijdspad aan te geven over de doorlooptijd van de opmaak van een beheersplan. Voor 
een beheersplan voor een grotere site reken je als lokaal bestuur toch al gauw op twaalf tot achttien 
maanden van prille start tot goedkeuring. Als particulier kan het sneller omdat je een aantal formele stappen 
niet moet nemen. Om de aandacht van de participanten te houden, is het belangrijk om de totale looptijd 
binnen de perken te houden. Hou in je tijdsbegroting rekening met tussentijdse beslissingen van het college 
van burgemeester en schepenen (CBS) of de gemeenteraad over bijvoorbeeld de begroting, complexiteit van 
de site, samenwerking met andere gemeentes, … . Na de opmaak en de goedkeuring van het beheersplan 
volgen de fasen van de uitvoering, opvolging en eventuele aanpassing. Deze fasen kennen een veel langere 
duur dan de opmaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Beheersplan “De Concessie“ (De Haan). 
3 Inventarisatieproject “houtig erfgoed” met vrijwilligers georganiseerd door Regionaal Landschap Houtland vzw, IOED Polderrand 
en IOED Raakvlak. 
4 Bescherming van en beheersplan voor “Hogeschoolplein” (Leuven). 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erfgoedinventaris-opmaken
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Ter inspiratie geven we als voorbeeld volgend tijdspad mee5. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op elke fase.  
 

Fase Maand (timing) Omschrijving Eindpunt 

1 X VERKENNING 

o eerste contact met erfgoedconsulent agentschap 

Onroerend Erfgoed 

o brainstorm: Is een beheersplan opportuun? Wat is de 

scope? Wat is het mogelijke stappenplan? 

o Voorzien van budgetten op de begroting (openbare 

besturen) 

Principiële beslissing: ik 

maak een beheersplan op 

voor het grotere geheel 

2 X + 1 – 2  

 

 

UITSTIPPELEN VAN HET TRAJECT 

o gesprek met agentschap Onroerend Erfgoed, de erkende 

onroerenderfgoedgemeente (OEG) en de 

intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) 

o uitwerken van participatietraject 

o samenstelling overlegstructuur 

o beslissing over de opmaak van het beheersplan 

o nadenken over procesbegeleiding 

 

Beslissing over samenstelling 

overlegstructuur  en 

(eventuele uitbesteding 

voor) opmaak beheersplan 

3 X + 3 – 4 - 5 BESTEK VOOR OPMAAK EN UITVOERING BEHEERSPLAN 

en doorlopen aanbestedingsprocedure 

Toewijzing opdracht aan 

extern studiebureau 

4  

X + 6 

X + 7-8-9 

X + 10 

X + 11-12-13 

OPMAAK BEHEERSPLAN 

start opmaak en start overlegstructuur 

input verwerken in eerste versie van beheersplan 

voorlopige versie voorleggen aan belanghebbenden 

o verdere verwerking 

o voorlopige versie bespreken met erfgoedconsulent 

o afwerken beheersplan    

o terugkoppeling met overlegstructuur 

 

 

Goedkeuring beheersplan 

door CBS 

+ 

Indienen beheersplan ter 

goedkeuring bij agentschap 

Onroerend Erfgoed 

5 X + 14-15-16 GOEDKEURING BEHEERSPLAN 

en oplevering opmaak beheersplan 

Goedkeuring beheersplan 

door agentschap Onroerend 

Erfgoed 

6 X + 17 t.e.m. 301 UITVOERING EN OPVOLGING VAN HET BEHEERSPLAN 

 

Rapportage  

7 X + 17 t.e.m. 301 AANPASSING EN VERNIEUWING VAN HET BEHEERSPLAN 

 

Goedkeuring aanpassing 

door agentschap Onroerend 

Erfgoed 

 

 

 
 
 
 
 

 
5 Dit is voor lokale besturen. Particulieren kunnen dit ook doorlopen zonder een aantal formele stappen. De erfgoedconsulent van 
het agentschap Onroerend Erfgoed informeert je hier over.  
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2.4 TROEVEN VOOR DE HELE ERFGOEDGEMEENSCHAP 

De opmaak en uitvoering van een beheersplan voor een groter geheel bieden troeven voor lokale besturen 
en particulieren. Dit gaat over draagvlak vergroten voor onroerend erfgoed, visie op het beheer van de 
publieke ruimte, hefboomeffect, branding, planlastvermindering en middelen efficiënt en effectief inzetten. 
 
LOKALE BESTUREN 
 
Vergroten draagvlak: 
 
Lokale besturen hebben vaak onroerend erfgoed in beheer waar veel inwoners bij betrokken zijn. Dit biedt 
een uitgelezen kans om te kiezen voor de opmaak van een beheersplan. Als particulier is het niet evident om 
voor een groot geheel zoals een stadsgezicht met veel eigenaars een beheersplan op te maken. Een lokaal 
bestuur kan dan het voortouw nemen en een beheersplan (laten) opmaken voor het geheel, samen met alle 
inwoners. De opmaak werkt inspirerend voor inwoners: je laat zien wat het erfgoed allemaal te bieden heeft, 
je staat stil bij de waarde van het erfgoed en wat een mooie historiek er aan verbonden is! Dit creëert een 
gevoel van identiteit en trots bij de inwoners. Als initiatiefnemer krijg je meer binding met wat er leeft bij de 
mensen en krijg je zicht op wie de eigenaars zijn. Als lokaal bestuur is het een uitgelezen kans om dichter bij 
de mensen te staan. Een beheersplan kan ook de sociale cohesie vergroten tussen eigenaars en gebruikers 
onderling. Je kan mensen bewust maken van het feit dat men in of aan een beschermd goed leeft/woont. 
Het beheersplan geeft ook duidelijkheid aan inwoners mee wat er kan en wat niet en hoe men werken kan 
uitvoeren. Wanneer je inwoners meeneemt in het hele verhaal, sensibiliseer je hen waardoor minder 
handhaving nodig is. Je kan hier zelfs sterk op inzetten door in het beheersplan de rechtsgevolgen van de 
bescherming duidelijker te verwoorden. 
Met de opmaak van een beheersplan vergroot je het draagvlak voor erfgoed en dit zowel voor 
inwoners/burgers als binnen de administratie(s) en het beleidsniveau. 
 
Visie op het beheer van de publieke ruimte: 
 
Neem je ook publieke ruimte op in je beheersplan? Werk dan ook een gezamenlijke visie uit met andere 
beleidsdomeinen in je gemeente. Dat kan – naast erfgoed – bijvoorbeeld gaan over mobiliteit, 
toegankelijkheid, groen-, weg- en waterbeheer, evenementen en ruimtelijk beleid6. Aan de visie koppel je 
doelstellingen en maatregelen voor het beheer van die ruimte. Tegelijkertijd hak je hiermee knopen door en 
kan je anticiperen op vragen van inwoners. 
 
Hefboomeffect: 
 
Een beheersplan opmaken kan een hefboom betekenen voor de opwaardering van een site, toeristische 
mogelijkheden, landschaps- en natuurversterking, open ruimte, klimaatrobuustheid, … . Een beheersplan kan 
zelfs de aanleiding zijn voor de opstart van de opmaak van andere visiedocumenten zoals een 
evenementenplan, een masterplan voor het openbaar domein of een publiciteitsplan7. Deze beheersplannen 
zijn complementair aan een beleid voor niet-beschermd erfgoed.  
 
 
 
 

 
6 Het is een troef om in het beheersplan een afweging te maken over bebouwingsmogelijkheden. We verwijzen hier naar het 
afwegingskader over “niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites” 
(https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/afwegingskader-over-niet-bebouwde-ruimte-beschermde-erfgoedsites).  
7 Stad Leuven. 

https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/afwegingskader-over-niet-bebouwde-ruimte-beschermde-erfgoedsites
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Branding: 
 
Als lokaal bestuur kan je je met een goedgekeurd beheersplan profileren en er sterk mee naar buiten komen. 
Ben je erkend als onroerenderfgoedgemeente? Dan heb je een voorbeeldfunctie en behoort de opmaak van 
beheersplannen tot een van de acties voortvloeiend uit je beleidsprioriteiten. 
 
Planlastvermindering: 
 
Voor een aantal werken aan beschermd erfgoed heb je een toelating (maar geen omgevingsvergunning) 
nodig. Via een goedgekeurd beheersplan kan je (een deel van) deze werken vrijstellen van een toelating of 
melding. Ben je een lokaal bestuur? Dan kan je – door de opmaak van een beheersplan – voor een flinke 
administratieve planlastvermindering voor je inwoners én voor je eigen werken zorgen. Dit geldt dus ook 
voor de meldingsplicht in beschermde stads- of dorpsgezichten. Met een goedgekeurd beheersplan doorloop 
je eenvoudiger de procedure voor vergunnings-, toelatings- of meldingsplichtige maatregelen. Ze zijn 
immers al met het agentschap Onroerend Erfgoed doorgepraat als ze in het beheersplan vermeld worden. 
 
Middelen efficiënt en effectief inzetten: 
 
Beschouw de opmaak van een beheersplan in termen van een terugverdienmodel: in eerste instantie heb je 
de kost voor de opmaak van het beheersplan, maar op langere termijn verdien je dat terug door een efficiënt 
en effectief beheer. In een aantal gevallen heb je een goedgekeurd beheersplan nodig om erfgoedpremies 
aan te vragen. Als lokaal bestuur kan je er zo voor zorgen dat inwoners toegang krijgen tot erfgoedpremies8. 
Organisaties als een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of Regionaal Landschap kunnen trouwens 
voor meerdere eigenaars gelijktijdig premies aanvragen, in plaats van dat iedereen dat apart doet. 
 
 
PARTICULIEREN 
 
Voor particulieren die een deel van een groter geheel bezitten of gebruiken, is de gezamenlijke opmaak van 
een beheersplan voor het grotere geheel eveneens interessant. Je maakt samen met de andere mensen 
kennis met het onroerend erfgoed, leert het doorgronden en werkt aan een gemeenschappelijke visie. 
Uiteraard zijn de troeven over planlastvermindering en premies hier ook van toepassing.  
Als particulier kan je je erfgoed in de kijker zetten door de opmaak en de realisatie van een beheersplan. De 
staat en het gebruik van het erfgoed zullen dan voor zich spreken. Als je het lokaal bestuur hierbij betrekt, 
kan dat voordelen opleveren bij latere inrichtingsprojecten, ontwikkelingen, … .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Overzicht van toegekende erfgoedpremies na goedkeuring van het beheersplan “De Concessie” (De Haan) (zie verder). 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkende-onroerenderfgoedgemeente
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3 DE VERSCHILLENDE STAPPEN IN EEN BEHEERSPLAN 

3.1 FASE 1: VERKENNING 

Dit is de eerste, aftastende fase. Je onderzoekt of je een (deel van een) groter geheel beschermd erfgoed of 
erfgoedlandschap in eigendom of beheer hebt. Je kan dat te weten komen door ons geoportaal te 
raadplegen. Je kan hierbij verschillende lagen selecteren: beschermd erfgoed (monumenten, stads- of 
dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen, archeologische sites), Unesco Werelderfgoed, 
erfgoedlandschappen, vastgestelde inventarisitems, wetenschappelijke inventaris. In geval van de opmaak 
van een beheersplan zijn de eerste drie categorieën vooral van belang. Vraag je vervolgens af wat een 
beheersplan voor jou kan betekenen. 
 
Als je een lokaal bestuur bent, vraag je je in deze fase af wat de opportuniteiten zijn voor je gemeente. Is er 
publieke onbebouwde of bebouwde ruimte gelegen in bijvoorbeeld een beschermd stads- of dorpsgezicht of 
cultuurhistorisch landschap? Zijn er erfgoedsites waar we knopen moeten doorhakken? Komen er vragen 
vanuit de inwoners zelf?9 Wil ik als lokaal bestuur een actief erfgoedbeleid voeren? Maak ik de combinatie 
met een natuurbeheerplan om zo tot een geïntegreerd verhaal én bredere financiële ondersteuning te 
komen?  
 
In deze fase organiseer je ook een eerste contact met de erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend 
Erfgoed. De consulent kan je informeren over de mogelijkheden van een beheersplan en hoe de opmaak er 
uit kan zien (stappenplan).   
 
Vervolgens ga je na welke spelers je in je traject betrekt, wie het beheersplan zal opmaken (in eigen beheer 
of uitbesteden), hoe je de participatie aanpakt, hoe je de financiering rond krijgt, en hoe het bestek voor de 
opmaak en de uitvoering van het beheersplan er uit moet zien.  

 

3.2 FASE 2: UITSTIPPELEN VAN HET TRAJECT 

3.2.1 De spelers  

Het is van belang om een trekker te hebben die het hele proces opstart, actief opvolgt, ook tijdens de 
uitvoering van het beheersplan. 
 
Ben je een lokaal bestuur? Maakt je gemeente deel uit van een Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
(IOED)? Indien ja, dan kan de IOED de rol van neutrale trekker/procesbegeleider opnemen10. Zit je in de open 
ruimte? Dan kan een Regionaal Landschap11 of bosgroep12 ook bijdragen. Best heb je zowel binnen het CBS 
als binnen het gemeentepersoneel (dienst monumentenzorg, dienst erfgoed, dienst ruimtelijke ordening, …) 
een trekker. Maak goede afspraken wie de trekkersrol wanneer opneemt. Noteer dat bij de uitvoering van 

 
9 Beheersplan “Oud-Rekem” (Lanaken). 
10 Goede ervaringen zijn er o.m. bij IOED Erfpunt, IOED Haspengouw West en IOED Voorkempen. 
11 Beheersplan “Gehucht Amelgem en omgeving” (Meise, Merchtem en Wemmel). 
12 Bos- en landschapsbeheersplan “Landschap van Bel” (Geel), opgemaakt door Bosgroep Zuiderkempen 
(https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/37). 

EINDPUNT FASE 1: principiële beslissing: ik maak een beheersplan op voor het grotere geheel. 

https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkende-ioed
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/37
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het beheersplan administratieve ondersteuning nodig is om financiële ondersteuning aan te vragen, 
bestekken op te maken, vergunningsaanvragen voor te bereiden, werken op te volgen, … 
 
Neem je als particulier het initiatief? Dan maak je je beheersplan op samen met de andere eigenaars of 
gebruikers van het geheel. Neem contact op met deze mensen13. Ligt er ook veel openbaar domein in je site? 
Dan spreek je je lokaal bestuur aan over de mogelijkheden om een beheersplan op te maken. Mogelijk 
kan/wil zij het initiatief nemen. 
 
Naast een trekker, zijn er ook nog andere deelnemers in het hele proces. Naast het agentschap Onroerend 
Erfgoed en andere instanties van de Vlaamse overheid (zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, het departement Omgeving, …) kunnen dat mensen zijn uit het CBS, de gemeenteraad, 
ambtenaren (dienst communicatie, financiën, toerisme, erfgoed, ruimtelijke ordening, milieu, …), 
erfgoedraad, heemkundige kring, Gecoro, Milieuraad, Monumentenwacht, eigenaars, gebruikers, bezoekers, 
… . Bepaal welke rol elke speler moet of kan krijgen (lid van een stuur- of werkgroep, inbreng via 
participatietraject, een op een contact, … ). 
 

 

3.2.2 Het participatief traject: enkele tips en tricks  

Als er meerdere eigenaars of gebruikers betrokken zijn bij een site, doorloop je een participatief traject14. Dit 
geldt zowel voor particulieren als voor een lokaal bestuur.  

 
Bedenk vooraf in welke mate je anderen wil laten participeren. Meer informatie is bijvoorbeeld te vinden 
op de website van de Vlaamse overheid15. Maak op voorhand ook heel duidelijk wat de impact van een 
beheersplan is of kan zijn, zodat iedereen met de juiste verwachtingen aan de startmeet staat.  
 
Is dat duidelijk, dan kan je concreet aan de slag. We geven hier een reeks niet-limitatieve mogelijkheden 
mee. Enkele sjablonen/voorbeelden van communicatiemiddelen vind je verder in dit document. 

• Tijdstippen communicatie: 
o aankondiging van de start van de opmaak van het beheersplan; 
o aankondiging participatiemoment(en); 
o goedkeuring beheersplan en ontsluiting op website; 
o uitvoering en opvolging van het beheersplan. 

• Communicatiemiddelen: 
o via website/sociale media/infoblad; 

 
13 Beheersplan “Pastorie Sint-Trudoparochie met omgeving (dorpsgezicht Laar)” (Landen) 
(https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1336). 
14 Onroerenderfgoedbesluit art. 8.1.4. §1 10°. 
15 https://overheid.vlaanderen.be/participatie en https://www.vlaanderen.be/publicaties/participatie-de-wol-bij-al-het-geblaat-
frisse-praktijkverhalen-en-prikkelende-gedachten 

TIP: Soms bestaat een deel van je doelpubliek uit anderstalige eigenaars. Hou er dan rekening mee in je 
communicatie. 
 

TIP: Het is van belang dat je zelf eerst de krijtlijnen van de visie (marges) uit zet. Het risico bestaat anders 
dat je input krijgt van heel uiteenlopende aard waar moeilijk een kader voor te ontwikkelen is. Als lokaal 
bestuur kan je een participatief traject binnen de eigen diensten organiseren. Elke dienst kan input 
geven op de visie voor het openbaar domein. 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1336
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foverheid.vlaanderen.be%2Fparticipatie&data=02%7C01%7Ckoen.berwaerts%40vlaanderen.be%7C94abbb5ac3ea49565e0b08d800b6199f%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637260129391168683&sdata=7eP7VjKDpszpCAPpyZrcARKBdDl2yRtQxlAjAWaEH8A%3D&reserved=0
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o via aanplakking op verschillende plaatsen in/aan de site waarvoor je beheersplan opmaakt16; 
o aparte nieuwsbrief die regelmatig bericht over stand van zaken;  
o als particulier kan dat ook door een briefje bus-aan-bus te bezorgen/aan te bellen; 
o via de wijkvereniging (bewonersvereniging) en/of een wijkkrant voor de site. 

• Interactieve mogelijkheden: 
o oprichting van een overlegstructuur om de opmaak en uitvoering van het beheersplan van 

nabij op te volgen, zoals een beheerscommissie (zie verder); 
o vrijwilligerswerking rond inventarisatietraject beheersplan17; 
o klankbordgroep18; 
o informatieavond (2 à 3 keer: 1 keer in begin, 1 keer halverwege en 1 keer in de finale fase), 

eventueel samen met ontwerper/studiebureau en/of online-bevraging over beheersplan19; 
o organisatie van een infomarkt20. Met panelen en uitleg geven over bijvoorbeeld eerste 

aanzet tot beheersplan en wat de voordelen kunnen zijn voor bewoners/gebruikers21; 
o webinar (met ingesproken presentaties) waarbij men via digitale weg vragen kan stellen 

(bijvoorbeeld interessant als fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn)22 23; 
o infowandeling24; 
o zitdag25; 
o terinzagelegging (inkijkronde26, openbaar onderzoek27) en individuele fiches per post 

bezorgd aan elke eigenaar28 29. 
 
Je kan de deelnemers van het opmaakproces op verschillende manieren benaderen. Dat kan in groep, maar 
hou dan zeker rekening met de groepsdynamiek: sommige mensen zullen makkelijker iets zeggen dan 
anderen; mensen zullen ook zaken aanhalen die niet tot de strikte scope behoren30; … . Voorzie dus een 
goede moderator. Een voorafgaandelijk individueel contact is erg wenselijk. Je kan dan meer in detail gaan. 
Dat valt ook sterk aan te bevelen indien de eigendomsstructuur erg heterogeen is: enkele mensen met veel 
eigendom aangevuld met een sterk versnipperde restfractie. Tracht er dan voor te zorgen dat je zeker deze 
eerste groep van sleutelfiguren contacteert én mee hebt31. Heb je te maken met een heel grote en diverse 

 
16 Hou er rekening mee dat het aanbrengen van informatieborden op openbaar domein moet voldoen aan reglementering. Op 
particulier eigendom heb je uiteraard de toestemming van de eigenaar nodig. 
17 Voor de beheersplannen “dorpskern” (Wuustwezel) (https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1294), “begraafplaats” 
(Zoersel) (https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1308) en “pastorie en parochiekerk Sint-Guibertus met tuin en 
begraafplaats” (Schilde) (https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1309) zette IOED Erfgoed Voorkempen een 
vrijwilligerswerking op poten rond de inventarisatie van funerair erfgoed. 
18 Beheersplan “Sint-Pietersveld” (Wingene/Ruiselede). 
19 Beheersplan “dorpskern Meldert” (Hoegaarden), beheersplan “Oud-Rekem” (Lanaken) en beheersplan “Kioskplein en 
directeurswoning met park” (Beringen). 
20 Beheersplannen “Hogeschoolplein” (Leuven) en “Oude Markt” (Leuven) (in opmaak). 
21 Stad Leuven: bij de organisatie van dit soort evenementen zijn altijd verschillende diensten betrokken: communicatie, 
gebiedsgerichte werking, economie en ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid. Eigenaars konden input geven, opmerkingen 
achterlaten, werden geïnformeerd over wat het plan was en waarvoor premies konden aangevraagd worden, etc. 
22 Stad Leuven. 
23 Voor een overzicht van andere online-tools kan je bijvoorbeeld terecht op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten vzw: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerparticipatie-digitale-democratie   
24 Beheersplan “Sint-Pietersveld” (Wingene/Ruiselede). 
25 Beheersplan “dorpskern Meldert” (Hoegaarden) en beheersplan “Oud-Rekem” (Lanaken) (zie verder in leidraad). 
26 Geïntegreerd beheersplan “Ertbrugge” (Wijnegem): inkijkronde met samenvattende posters en link naar integraal document 
(https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1335).  
27 Een openbaar onderzoek is een verplichte stap in de opmaak van een geïntegreerd beheersplan. 
28 beheersplannen voor enkele stadsgezichten (“Kloosterstraat en omgeving”, “Sint-Gummarusstraat” en “De Heyderstraat”) door 
ARAT en IOED IGEMO i.o.v. stad Lier; beheersplan “dorpskern Meldert” (Hoegaarden). 
29 Dergelijke papieren procedure is een corona-proof alternatief. 
30 Je kan overwegen om dergelijke thema’s zoals mobiliteit op te pikken als nevendoelstelling in het beheersplan, bijvoorbeeld 
beheersplannen voor stadsgezichten “Kloosterstraat en omgeving”, “Sint-Gummarusstraat” en “De Heyderstraat” (Lier), 
beheersplan “Dorpskom Watou” (Poperinge) en beheersplan “Hogeschoolplein” (Leuven). 
31 Goede ervaringen bij o.a. IOED Erfpunt, IOED Haspengouw West en IOED Voorkempen. 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1294
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1308
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1309
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/burgerparticipatie-digitale-democratie
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1335
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groep aan eigenaars? Dan kan je opteren om deze – in een eerste fase – sectoraal te benaderen via 
belangenorganisaties32. Daarna breng je ze allemaal samen om wederzijds begrip te laten groeien. In 
sommige gevallen moet je omgaan met mogelijke tegenstellingen in de visie vanuit bepaalde sectoren. Dat 
kan bijvoorbeeld gaan over de natuur- en landbouwsector. Je denkt hier dan vooraf goed over na hoe je dat 
proces laat lopen. Je houdt er best rekening mee als je een participatief traject opstart dat je bijvoorbeeld 
een extra overleg organiseert.  
 
Als lokaal bestuur is het van belang om tijdig budgetten op de begroting te voorzien. Bij beperkte budgetten 
kan je als lokaal bestuur overwegen om een financieringsmodel op poten te zetten: je kan aan alle burgers 
vragen om financieel bij te dragen aan de kostprijs voor de opmaak van het beheersplan. Eventueel beperk 
je je tot de mensen die achteraf gebruik maken van het beheersplan door de aanvraag van erfgoedpremies. 
Mogelijk heeft dit wel een impact op het draagvlak (voor de uitvoering) van het beheersplan.  
 

3.2.3 Werking van een beheerscommissie  

Je kan een beheerscommissie33 oprichten die de opmaak en de uitvoering van het beheersplan begeleidt. 
Het agentschap keurt die formeel goed. Dergelijke commissie is sterk aan te raden om het proces goed te 
laten verlopen. Een bijkomend voordeel is dat een beheerscommissie een vertegenwoordiging van de 
adviserende overheden voorziet. Hierdoor zijn deze nauwer en ‘officieel’ betrokken bij de opmaak en de 
uitvoering van het beheersplan. Dit komt het overleg, de opmaak en de uitvoering van het beheersplan ten 
goede. Alle betrokken partijen zitten van bij de aanvang van het proces samen aan tafel. Het officiëlere 
statuut versterkt en behoudt de samenwerking. 
 

Uit de beheersplannen voor enkele stadsgezichten in Lier34:”De 

beheerscommissie is een instrument om alle belanghebbenden binnen een 

stadsgezicht op een structurele wijze samen te brengen rond de uitvoering 

van het beheersplan en het is een plaats waar onderlinge problemen 

duurzaam kunnen opgelost worden. … . De beheerscommissie zal op een 

officiële manier de werkzaamheden opvolgen en evalueren of de 

doelstellingen van het beheersplan worden behaald. Er worden afspraken 

gemaakt door de beheerscommissie die op regelmatige basis zal 

terugkomen om toe te zien op de uit te voeren maatregelen en de evaluatie 

van de beheersplannen. De stad Lier neemt het initiatief om de 

beheerscommissie bijeen te brengen.”35 

 
Een concreet voorbeeld en informatie over de werking vind je in het beheersplan van de Maalbeekvallei 
(oostelijk gedeelte) (Grimbergen) inclusief de verslagen van de beheerscommissie die de opmaak begeleidde. 
Een door het agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurde beheerscommissie vergadert minstens één keer 
per jaar. De verslagen bezorg je aan de erfgoedconsulent. Meer uitleg vind je op de website. 
 

 
32 Voor de beheersplannen “Gulpdal en omgeving” en “Voervallei en Altenbroek en omgeving” nam Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren vzw in opdracht van de gemeente Voeren contact met o.a. de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen. Beide 
beheersplannen zijn in opmaak. 
33 Sinds de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoedbesluit op 1 januari 2015 zijn de volgende beheerscommissies formeel 
opgericht: Voormalige abdij van Herkenrode (Hasselt), Park van Loppem (Zedelgem), Kraenepoel (Aalter) en Kasteeldomein van 
Poeke (Aalter). 
34 Beheersplannen voor enkele stadsgezichten (“Kloosterstraat en omgeving”, “Sint-Gummarusstraat” en “De Heyderstraat”) door 
ARAT en IOED Igemo i.o.v. stad Lier. 
35 In de beheerscommissie zetelt een afvaardiging van de eigenaars en gebruikers van het stadsgezicht, aangevuld met mensen uit 
de horeca en detailhandel indien van toepassing. Een oproep voor deze afvaardiging gebeurde tijdens de startvergadering van de 
opmaak van het beheersplan. De beheerscommissie komt regelmatig samen om de opmaak op te volgen (interview met Stéphanie 
D’Hulst, stad Lier). 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/212
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheerscommissie-oprichten


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 14 Leidraad beheersplan grotere gehelen 21.05.2021 

 

3.2.4 Actiepunten  

In deze fase werk je uit hoe je de opmaak van het beheersplan ziet. Met de spelers en het ‘participatietraject’ 
in het achterhoofd, betekent dat: 
o gesprek met erfgoedconsulent van agentschap Onroerend Erfgoed, de erkende 

onroerenderfgoedgemeente (OEG) en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED); 
o uitwerken van participatietraject, eventueel om op te nemen in bestek in geval van uitbesteding; 
o samenstelling overlegstructuur (stuurgroep, beheerscommissie, …); 
o beslissing over de opmaak van het beheersplan: uitbesteden of zelf opmaken?  
o nadenken over procesbegeleiding: in eigen regie of uitbesteden? 

 

3.3 FASE 3: BESTEK VOOR OPMAAK EN UITVOERING BEHEERSPLAN 

Je kan een beheersplan zelf opmaken. Vaak wordt echter gekozen voor de aanstelling van een studiebureau. 
Als particulier kan je een of meerdere offertes opvragen. Ben je een lokaal bestuur? Dan volg je de 
regelgeving over overheidsopdrachten voor een externe opdracht.  
 
Een bestek bestaat uit twee delen: administratieve bepalingen en technische specificaties met een 
nauwkeurige beschrijving van de opdracht, in dit geval het opmaken van een beheersplan. Gebruik als basis 

het voorbeeld dat je op de website vindt en pas aan naar je concrete situatie. Dit is vooral voor lokale 
besturen bedoeld. Maar ook als particulier kan je er gebruik van maken. In het volgende hoofdstuk over de 
opmaak van het beheersplan vind je tips die je kan opnemen in het bestek. Van belang is om in het bestek – 
bij de selectie- en gunningscriteria – ook naar voldoende ervaring met de opmaak van beheersplannen te 
vragen. Dit is iets helemaal anders dan bijvoorbeeld de opmaak van restauratiedossiers voor bouwkundig 
erfgoed. Het verschil zit in het langetermijndenken. Een multidisciplinair team is hiervoor erg wenselijk (cfr. 
integrale visie zoals hierboven meegegeven): expertise in zowel bouwkunde, landschappen als archeologie36, 
eventueel aangevuld met een historicus.  
 
Zet je in op een participatief traject? Wil je bijvoorbeeld ook een samenkomst met een grotere groep 
organiseren? Of andere participatieve momenten? Neem dit dan ook op. En wil je dit door externen laten 
organiseren? Neem die procesbegeleiding dan ook op in je bestek37. Reken je vooral op interne 
medewerkers/collega’s? Spreek dit dan op voorhand goed af zodat je dit helder kan inplannen. Je kan de 
procesbegeleiding enerzijds en de opmaak van het beheersplan anderzijds als twee aparte opdrachten zien. 
Als alternatief kan je een opdracht uitschrijven met het idee om een consortium aan te stellen: een tijdelijke 
vereniging van een ontwerpbureau en een participatiebureau. Vergeet ook niet dat de uitvoering van het 
beheersplan sterke begeleiding nodig heeft. In het beheersplan leg je ook uit hoe je het participatief traject 
hebt doorlopen38. 

 
36 Beheersplan “Stadskern” (Damme). 
37 Organisatie van een informatieve avond of wandeling (zie verder in deze leidraad). 
38 Onroerenderfgoedbesluit art. 8.1.4. §1 10°. 

TIP: Voorzie in het bestek ook duidelijk hoeveel terugkoppelmomenten er zijn, bijvoorbeeld met een 
stuurgroep, wie die verslagen maakt, etc.. Vermeld tenslotte een duidelijke timing in het bestek: zo weet 
de inschrijver wat de mijlpalen zijn en wanneer die moeten bereikt worden. 
 

EINDPUNT FASE 2: beslissing over samenstelling overlegstructuur en uitbesteding opmaak beheersplan. 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/regelgeving
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
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Een mogelijkheid is dat je een raamcontract opmaakt waardoor je een ontwerpbureau voor de opmaak van 
meerdere beheersplannen in de tijd kan inschakelen39. Dit kan je ook overwegen voor de procesbegeleiding 
en de uitvoering van het beheersplan. 
 

 

3.4 FASE 4: OPMAAK BEHEERSPLAN 

Hoe ziet een beheersplan voor een groter geheel eruit? Het antwoord is zo bruikbaar en zo laagdrempelig 
mogelijk. Maak geen encyclopedisch werk. Dat heeft een afschrikkend effect. Naast het hoofddocument 
voeg je andere informatie in de bijlagen toe. Je kan verwijzen naar andere (online)bronnen. We verwijzen 
hiervoor naar de richtlijn voor de opmaak van een beheersplan. Het beheersplan moet geschreven zijn op 
maat van wie het beheersplan nadien gebruikt: lokaal bestuur, eigenaars, gebruikers, … . Vermijd daarom 
te technische taal of vakjargon. Als dat toch noodzakelijk is, dan gebruik je best een verklarende woordenlijst. 
Het beheersplan mag zich niet beperken tot algemene informatie maar moet per entiteit concrete 
maatregelen met een tijdsvenster bevatten (ev. vergezeld van bestekken voor de uitvoering). Ook voor lokale 
besturen is het van belang dat het beheersplan concrete acties bevat die men onmiddellijk kan uitvoeren en 
waarmee men kan uitpakken. Het beheersplan kan ook vermelden wat gewenste en niet-gewenste evoluties 
zijn. 
De structuur van het beheersplan kan zijn: algemeen gedeelte en daarnaast per onderdeel specifieke 
informatie in een unieke fiche40 over de huidige toestand (met fotomateriaal, en aanduiding op kaart), 
overzicht van de erfgoedelementen, doelstellingen en te nemen maatregelen41. Een voorbeeld van dergelijke 
structuur vind je in de richtlijn voor de opmaak van een beheersplan.  
Voor grotere gehelen die voornamelijk uit bouwkundig erfgoed bestaan, zoals dorpskernen, kan elk 
onderdeel tot het niveau van aparte eigendommen of panden gaan. Voor grotere gehelen met heel veel open 
ruimte heeft een andere aanpak wellicht de voorkeur. Hier kan je onderdelen clusteren per thema i.p.v. per 
eigenaar42.  Mogelijke thema’s zijn: 

o kleine landschapselementen met erfgoedwaarde: houtkanten, hagen, heggen, solitaire bomen, 
boomgaarden, bomenrijen, dreven, poelen, ….; 

o reliëfstructuren: walgrachten, schansen, rabattenstructuren, …; 
o gras- en weilanden, bossen, venen, heiden, parken en tuinen, ….43; 
o klein bouwkundig erfgoed: veldkapellen, bunkers, grenspalen, …; 
o wegenis: kasseiwegen, paden, voormalige spoorlijninfrastructuur, …; 
o gebouwen, met focus op het exterieur als het niet beschermd is als monument; 
o … 

Je kan de forfaitaire lijst met werken voor landschappelijk en bouwkundig erfgoed gebruiken als aanzet voor 
de opmaak van maatregelen per onderdeel. 
 

 
39 Stad Maaseik. 
40 Die fiche kan ook gekoppeld worden aan een GIS-Loket van de dienst stedenbouw: potentiële kopers kunnen informatie 
verkrijgen bij de stedelijke dienst over welke maatregelen al dan niet wenselijk zijn, cfr. beheersplan (stad Lier). De stad Lo-Reninge 
denkt ook aan de opmaak van een GIS-applicatie (zie verder in deze leidraad). 
41 Beheersplan “Vloethemveld” (Jabbeke/Zedelgem), “Hogeschoolplein” (Leuven), “Unitas tuinwijk” (Antwerpen); Goswin de 
Stassartstraat (Mechelen); beheersplan “dorpskern Reninge” (Lo-Reninge). 
42 Beheersplan “Gehucht Amelgem en omgeving” (Meise, Merchtem en Wemmel). 
43 Hier kan je verder differentiëren per vegetatietype, ev. gebaseerd op de Biologische Waarderingskaart. 

EINDPUNT FASE 3: beslissing over goedkeuring aanbesteding extern studiebureau. 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie
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Het is ook nuttig dat je in duidelijke en heldere taal de verschillende onderdelen van een pand benoemt44. Je 
doet dat bijvoorbeeld door een vademecum toe te voegen45. Naast de uitvoering van maatregelen, is het ook 
nuttig, zeker voor openbare domeinen, om ook de afweging van activiteiten/evenementen op te nemen in 
het beheersplan: wat kan en wat is af te raden? 
De auteurs kunnen in het beheersplan de relatie leggen met onze gepubliceerde afwegingskaders en 
handleidingen.  Voorbeelden van gepubliceerde afwegingskaders zijn historisch schrijnwerk, zonne-energie 
in een erfgoedcontext, publiciteit in en aan beschermd erfgoed en niet-bebouwde ruimte in beschermde 
erfgoedsites. 
 
In het hoofdstuk over de maatregelen kunnen de rapporten van Monumentenwacht en/of beheersfiches van 
de IOED’s/Regionale Landschappen inspirerend zijn. Vandaar het belang om deze organisaties te betrekken 
bij het proces. Concreet geformuleerde maatregelen kunnen trouwens vrijgesteld worden van 
toelatingsplicht46.  
 
Naast het inhoudelijke en vormelijke aspect van de opmaak van het beheersplan, is het traject hier van heel 
groot belang. In deze fase activeer je de overlegstructuur. Je legt voorlopige versie(s) voor aan 
belanghebbenden en aan de erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed. Afhankelijk van je 
participatiemodel voorzie je hier bijkomend momenten om input te vragen aan een bredere groep. Je 
verwerkt de input in een volgende ontwerpversie van beheersplan (of door het studiebureau als je het 
uitbesteedt). Wanneer je alle feedback ontvangen hebt, werk je de teksten en het beheersplan af. Als 
opdrachtgever bewaak je in dit traject nauwgezet de uitvoering van de opdracht door de opdrachthouder(s) 
zoals in het bestek is vermeld.  
 
Over het participatief traject dat je doorliep tijdens de opmaak rapporteer je in het beheersplan. Verslagen 
van infomarkten en dergelijke neem je op in de bijlagen. Blijkt uit het participatief traject dat niet iedereen 
mee wenst te doen? Dan zal het beheersplan zich niet in detail uitspreken over die eigendommen. Wel 
vermeldt het beheersplan de visie, doelstellingen en eventueel generieke maatregelen ook voor deze 
percelen.  
 

3.5 FASE 5: GOEDKEURING BEHEERSPLAN 

Je dient het beheersplan ter goedkeuring in bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap beslist 
binnen een termijn van 3 maanden over de goedkeuring. Als lokaal bestuur lever je de opmaak van het 
beheersplan op. Je informeert alle betrokkenen bij de opmaak over de goedkeuring. 
 

 

 
44 Beheersplannen voor enkele stadsgezichten (“Kloosterstraat en omgeving”, “Sint-Gummarusstraat” en “De Heyderstraat”) door 
ARAT en IOED IGEMO i.o.v. stad Lier. 
45 Beheersplan ”Unitas tuinwijk” (Antwerpen) door stad Antwerpen en Erfgoed & Visie bvba i.o.v. stad Antwerpen. 
46 Onroerenderfgoedbesluit art. 6.2.2. 

EINDPUNT FASE 4: goedkeuring beheersplan door college van burgemeester en schepenen en ter 
goedkeuring indienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 

EINDPUNT FASE 5: goedkeuring beheersplan door agentschap Onroerend Erfgoed, oplevering opdracht 
en communicatie naar alle betrokkenen (waaronder burgers). 

https://www.onroerenderfgoed.be/afwegingskaders-en-handleidingen
https://www.onroerenderfgoed.be/afwegingskaders-en-handleidingen
https://overheid.vlaanderen.be/participatie
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3.6 FASE 6: UITVOERING EN OPVOLGING VAN HET BEHEERSPLAN 

De opmaak van het beheersplan is achter de rug en je plan is goedgekeurd. Nu kan de uitvoering starten!  
 
Het is essentieel dat het draagvlak en de animo die ontstaan zijn tijdens het participatietraject bij de opmaak 
van het beheersplan behouden blijven bij de uitvoering. Dat geeft namelijk meer garantie dat het 
beheersplan effectief tot uitvoering wordt gebracht. Een beheersplan kan de ontwikkeling van een 
erfgoedgemeenschap47 versnellen. De opgestarte overlegstructuren zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel: 
het is van belang om deze te blijven activeren tijdens de uitvoering48. Participatie blijft van belang, ook bij de 
uitvoering van een beheersplan49. Een mogelijkheid is om eigenaars/gebruikers mee verantwoordelijkheid te 
geven door hen werkgroepen te laten trekken over bepaalde deelaspecten. Ze kunnen zich daar dan ook 
verder in verdiepen50. Als lokaal bestuur kan je er voor kiezen om een branding-campagne op poten te zetten 
om zo de bekendheid van het beheersplan en de site te vergroten51. 
 
Een erkende IOED, Regionaal Landschap of Bosgroep kan een belangrijke partner zijn in de uitvoering van je 
beheersplan52. Zij kunnen, afhankelijk van hun opdracht/capaciteit, het traject verder begeleiden. Maar zij 
kunnen bijvoorbeeld ook ondersteunen door een principe voor groepsaankopen uit te werken waarin men 
alle particuliere eigenaars kan betrekken53: dat kan bijvoorbeeld gaan over de vervanging van schrijnwerk of 
pannen of het onderhoud van dakgoten. Maar ook een gezamenlijke aansluiting bij Monumentenwacht 
behoort tot de mogelijkheden. De Vlaamse Landmaatschappij beschikt – naast de beheersovereenkomsten 
- over instrumenten om gronden te verwerven om onder meer erfgoeddoelstellingen op te realiseren. 
 
De uitvoering van het beheersplan kan je ook koppelen aan een online systeem waarbij burgers 
werkzaamheden, toelatingen, enz. kunnen registreren en aanvragen54. Er zijn ook mogelijkheden om een 
digitale applicatie te maken die toelaat perceelgebonden informatie over erfgoedelementen en het 
beschermde goed te beheren55.  
 
Tijdens de uitvoering van het beheersplan is het van belang om regelmatig een evaluatiemoment te voorzien. 
Daarvoor is het nodig om de uitgevoerde maatregelen te monitoren en om te kijken of de maatregelen 
zorgen voor een realisatie van de doelstellingen vooropgesteld in het beheersplan. Wat loopt er goed? Wat 
kan beter? Zijn er andere prioriteiten? Moeten we de planning aanpassen? Van belang hierbij is dat 
plaatsbezoeken met alle betrokkenen onderdeel uitmaken van de monitoring, en dat evaluatie en opvolging 
dus niet enkel beperkt blijven tot een desktop-procedure. Tijdens een gesprek kan je in rechtstreekse dialoog 
gaan, ervaringen uitwisselen en feedback geven. Je laat je beheerscommissie minstens één keer per jaar 
samenkomen56. Om een goede betrokkenheid te blijven houden, is een hogere frequentie wenselijk. 
 

 
47 Een “erfgoedgemeenschap” is een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan 
het onroerend erfgoed, en die dat onroerend erfgoed wil behouden en doorgeven aan de toekomstige generaties 
(Onroerenderfgoedbesluit art. 2 9°/1). 
48 Het goedgekeurd beheersplan van het Kasteeldomein Poeke (Aalter) is te vinden in de plannendatabank: 
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/2 . 
49 Drevenbeheer in Wijnegempark (Wijnegem) en Park van Brasschaat (Brasschaat). 
50 Bijvoorbeeld een werkgroep over de aanplanting van hagen en bomen: waar plantgoed halen, wie bereidt dit voor, wie plant 
mee aan, wie doet het onderhoud, enz. 
51 Beheersplan “Park van Brasschaat” (Brasschaat) (https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/43). 
52 Beheersplan “Dorpskom Watou” (Poperinge). 
53 Beheersplan “Kloosterstraat en omgeving” (Lier). 
54 Proefproject stad Brugge. 
55 Beheersplan “De Concessie” (De Haan); beheersplan “Dorpskom Watou” (Poperinge): “Deze gegevens kunnen gebruikt worden 
i.k.v. de beoordeling van vergunningsaanvragen, bij het verlenen van advies en zo meer.” 
56 Beheersplannen voor enkele stadsgezichten (“Kloosterstraat en omgeving”, “Sint-Gummarusstraat” en “De Heyderstraat”) door 
ARAT en IOED IGEMO i.o.v. stad Lier. 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/2
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/43
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Het agentschap voorziet een zesjaarlijks terugkoppelmoment met elke initiatiefnemer. Daarbij houdt deze 
een onderhoudslogboek bij. Bijvoorbeeld: de individuele fiches die bij het beheersplan zitten, kunnen 
eigenaars gebruiken om stelselmatig de uitgevoerde beheersmaatregelen in te vullen. Een lokaal bestuur kan 
een laagdrempelige digitale tool voor haar eigen personeel en eigenaars voorzien waarin men maatregelen, 
voorzien van beeldmateriaal, kan registreren. Naast maatregelen kan je ook activiteiten en evenementen 
registreren. 
 
Als het gaat om grotere gehelen is het ook interessant om de evaluatie van het beheersplan in een ruimer 
kader te bekijken. Je kan daarbij nog andere doelgroepen betrekken dan die bij de opmaak van het 
beheersplan. We denken hierbij aan bezoekers van de erfgoedsite, verenigingen, etc.  

 

3.7 FASE 7: AANPASSING EN VERNIEUWING VAN HET BEHEERSPLAN 

 
Tijdens de opvolging is het mogelijk dat je tot de vaststelling komt dat je het beheersplan moet aanpassen 
of een aantal zaken moet verfijnen57. We hebben hier een procedure voor voorzien.  
Is de visie na verloop van tijd veranderd? Dan kan je beter een nieuw beheersplan opmaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 Beheersplan “Kasteeldomein van Poeke” (Aalter) (https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/2). 

EINDPUNT FASE 6: rapportage over de uitvoering van het beheersplan. 

EINDPUNT FASE 7: opmaak aangepast beheersplan en goedkeuring door het agentschap Onroerend 
Erfgoed. 

https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/2
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4 INSPIRERENDE VOORBEELDEN 

Na de goedkeuring laden we het beheersplan op in de plannendatabank. Van elk plan kan je daar de 
documenten raadplegen.  
 
We hebben ook een portfolio. In deze portfolio nemen we een aantal beheersplannen op die inspiratie 
kunnen bieden bij de opmaak van een beheersplan. 
 
Hieronder geven we een overzicht van enkele inspirerende voorbeelden van beheersplannen voor grotere 
gehelen mee. We maakten hierbij een selectie om zo veel mogelijk variatie mee te geven. Hiermee willen we 
zeker niet aangeven dat andere beheersplannen van mindere kwaliteit zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/
https://portfolio.onroerenderfgoed.be/
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Overzichtstabel: inspirerende voorbeelden (afkortingen type bescherming: SG = stadsgezicht, DG = 
dorpsgezicht, M = monument, CL = cultuurhistorisch landschap; het getal verwijst naar het aantal 
beschermingen). Meer informatie per beheersplan is te vinden in de bijlage. 
 
 

Naam beheersplan (gemeente) Type 
bescherming 

Initiatiefnemer Goedkeuringsdatum Nr. bijlage 

Dumontwijk (De Panne) DG + 7 M Lokaal bestuur 16/4/2020 1 

Concessie (De Haan) 2 DG + 1 M Lokaal bestuur 5/12/2011 2 

Stadscentrum (Maaseik) 4 SG +  61 M + 

1 CL 

Lokaal bestuur 2/4/2020 3 

Dorpskom Watou (Poperinge) DG + 7 M Lokaal bestuur 13/5/2020 4 

Hogeschoolplein (Leuven) SG + 2 M + 

bufferzone 

UNESCO 

Lokaal bestuur 30/8/2019 5 

Sint-Pietersveld (Wingene en 

Ruiselede) 

2 CL  + 3 M Lokaal bestuur 16/2/2017 6 

Vloethemveld (Jabbeke en 

Zedelgem) 

CL + 1 M Vlaamse 

Landmaatschappij 

en  Agentschap 

voor Natuur en 

Bos 

25/4/2019 7 

Dorpskern Meldert (Hoegaarden) DG + 6 M Lokaal bestuur 3/5/2021 8 

Oud-Rekem (Lanaken) DG + 27 M Lokaal bestuur 13/6/2019 9 

Ensemble van eclectische villa’s 

(Kortenberg) 

DG Particulier 23/8/2018 10 

Dorpskom Reninge (Lo-Reninge) DG + 5 M Lokaal bestuur 4/8/2020 11 

Unitas Tuinwijk Deurne 

(Antwerpen) 

SG Lokaal bestuur 3/4/2018 12 

Goswin de Stassartstraat 

(Mechelen) 

SG + 12 M Lokaal bestuur 14/9/2014 13 

Kioskplein en directeurswoning met 

park (Beringen) 

SG Lokaal bestuur 25/4/2019 14 

Kloosterstraat en omgeving (Lier) SG + 2 M 

 

Lokaal bestuur 28/11/2019 15 

Sint-Gummarusstraat (Lier) SG + 1 M 

 

Lokaal bestuur 4/8/2020 16 

De Heyderstraat) (Lier) SG Lokaal bestuur 4/8/2020 17 

Stadskern (Damme) SG + 15 M Lokaal bestuur 26/6/2020 18 

Maalbeekvallei (oostelijk gedeelte) 

(Grimbergen) 

DG + 6 M Lokaal bestuur 25/4/2016 19 

Dorpskom Hansbeke (Nevele) DG + 15 M Lokaal bestuur 20/7/2018 20 

Gehucht Amelgem en omgeving 

(Meise, Merchtem en Wemmel) 

CL Regionaal 

landschap en 

lokaal bestuur 

17/5/2021 21 

 
 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
21.05.2021 Leidraad beheersplan grotere gehelen pagina 21 

5 HANDIGE INSTRUMENTEN 

In de bijlagen vind je een aantal leidraden/sjablonen voor een reeks participatiemogelijkheden: de 
organisatie van een informatieavond, een informatiewandeling, een aankondiging van een informatieavond, 
een aankondiging van een inzageperiode, een uitnodigingsbrief en een banner.  

6 REGELGEVING 

Op onze website vind je meer informatie over beheersplannen58. 
 
Hoofdstuk 8 van het Onroerenderfgoedbesluit bevat de regelgeving die van toepassing is op de opmaak en 
de evaluatie van (geïntegreerde) beheersplannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58 https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-langetermijnvisie-maken 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen 
 

https://www.onroerenderfgoed.be/regelgeving
https://www.onroerenderfgoed.be/regelgeving
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-een-langetermijnvisie-maken
https://www.onroerenderfgoed.be/een-beheersplan-opstellen
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7 BIJLAGEN 

7.1 BEHEERSPLANNEN 

 
7.1.1 Dumontwijk (De Panne)  

• Type erfgoed: stads-/dorpsgezicht met 7 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1157   
• Aantal panden: 327 
• Goedgekeurd op 16 april 2020  
• Initiatiefnemer: gemeente De Panne 
• Ontwerper: Omgeving cvba 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Niet enkel bouwkundig, maar ook open ruimte (groen) is opgenomen in beheersplan 
o Er bestond al een herwaarderingsplan (start 21 januari 2010; 

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/115); het nieuw beheersplan is daar een 
vervolg op. 

o Inventarisfiche per pand, incl. fotomateriaal. 
o Uit het beheersplan (p. 73): “Gezien de omvang van de Dumontwijk is er geen opsomming 

per pand van de onderhoudswerken. De inventarisatiefiche in de database geeft aan welke 
aspecten van de erfgoedelementen authentiek zijn. Deze fiche werd opgemaakt per pand. De 
database kan steeds aangevuld worden indien er bijkomende gegevens over het pand 
opduiken. De opsomming hieronder van de werken dient getoetst te worden aan de gegevens 
op de fiche. Hieronder wordt voor de werken telkens aangegeven welke voorwaarden 
gelden.” 

o Maatregelen: opgelijst in zijn geheel, niet per pand. 
o Aandacht voor maatregelen voor de panden én voor het openbaar domein. Voor dit laatste 

veel aandacht naar bijvoorbeeld wegenis en inrichting van pleinen. 
 

7.1.2 Concessie (De Haan) 

• Type erfgoed: dorpsgezicht (centrale deel + uitbreiding) met 1 monument 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/114  
• Herwaarderingsplan 
• Aantal panden: 116 
• Goedgekeurd op 5 december 2011 
• Initiatiefnemer: gemeente De Haan 
• Ontwerper: Frank Becuwe (MinO) en Adriaan Linters (Kleio) 
• Looptijd: 10 jaar (loopt af op 5 december 2021, nieuw beheersplan in opmaak) 
• Opgelet: dit beheersplan heeft niet de indeling van de beheersplannen goedgekeurd vanaf 1 januari 

2015 
 
 

TIP: Van elk beheersplan dat je hieronder vindt, kan je de perimeter op kaart bekijken door op de link 
naar de plannendatabank te klikken. Je vindt ze ook allemaal terug op het geoportaal 
https://geo.onroerenderfgoed.be via de laag beheersplannen (zie rechts op het scherm Plannen  
beheersplannen).  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11345
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1157
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/115
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13376
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13415
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/114
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• Interessante punten: 
o Straat- en perceelsgewijze erfgoedevaluatie en -herwaardering 
o Beheersplan bevat grote tabel met volgende kolommen: erfgoedkenmerken (met 

terreintoets), erfgoedmaatregelen, subsidieerbare onderhouds- en 
herwaarderingswerkzaamheden. 

• Gezien de uitvoering van het beheersplan al een tijd loopt, kunnen we bekijken wat dit beheersplan 
heeft gegenereerd in termen van premies59. Voor de periode 1 januari 2012 t.e.m. 28 augustus 2020 
werden in totaal voor 3.373.555,92 euro aan erfgoedpremies/onderhoudspremies60 toegekend. Het 
gaat daarbij in totaal om 400 dossiers, onderzoekspremies niet meegerekend. Hieronder geven we 
de cijfers per jaar grafisch weer: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 Bron: antwoord van Geert Bourgeois op Schriftelijke Vraag nr. 370 (2015-2016) van Wilfried Vandaele en gegevens agentschap 
Onroerend Erfgoed. 
60 In de oude regelgeving (vóór 1 januari 2015) ging het om onderhoudspremies; sinds de inwerkingtreding van de 
Onroerenderfgoedregelgeving spreken we van erfgoedpremies. 
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7.1.3 Stadscentrum (Maaseik) 

• Type erfgoed: stadsgezicht met 61 monumenten, 4 stadsgezichten en 1 cultuurhistorisch landschap 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1156    
• Aantal panden: 145 
• Goedgekeurd op 2 april 2020 
• Initiatiefnemer: stad Maaseik 
• Ontwerper: Architectuur Depot 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:   

o Uit het beheersplan: “De verschillende eigenaren worden op de hoogte gehouden van de 
opmaak van het beheersplan via het gemeentelijke tijdschrift en de gemeentelijke online 
infokanalen.” 

o Bijlage bij beheersplan: “relictfiches”, met per relict:  
 juridische toestand,  
 diagnose,  
 waardering, 
 beheersdoelstellingen.  

 

7.1.4 Dorpskom Watou (Poperinge) 

• Type erfgoed: dorpsgezicht met 7 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1160  
• Aantal panden: 77 
• Goedgekeurd op 13 mei 2020 
• Initiatiefnemer: stad Poperinge 
• Ontwerper: AVAPARTNERS architects & Planners en Dries Vanhove architectenbureau 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Inventarisatiefiches per straat per pand; inventarisatiefiches omgeving en “typeplannen 
19de-eeuwse blokkruiskozijnramen met schuivende vleugels en type oplossingen” 

o Per fiche (pand):  
 Gegevens identiteit 
 Beschrijving (dakvlak straatkant, gevel straatkant en zijgevels, private omgeving) 
 Verdwenen erfgoedelementen 

o Uit het beheersplan: “Vierjaarlijkse evaluatie: door gemeente of gedelegeerd naar de IOED 
CO7. De evaluatie heeft een luik met foto-opnames pand per pand, waarbij de evoluties t.o.v. 
de inventarisatie in 2018 op gebouwniveau worden opgenomen.” 

o Participatie: infomoment voor alle eigenaars en rechthebbenden voorafgaand aan de 
opmaak van het beheersplan; tweede infomoment ging door tijdens de procedure voor de 
goedkeuring van het beheersplan 

o Hoofdstuk Visie en Doelstellingen (p. 140 e.v.): indeling van panden in 4 categorieën: 
hoofdzakelijk instandhouding, hoofdzakelijk herstel en opwaardering, niet waardevol maar 
aanvaardbaar (hoofdzakelijk verzachten van storende impact van pand in functie van 
opwaarderen van dorpsgezicht), niet waardevol en niet aanvaardbaar. Per categorie wordt 
1 pand concreet uitgewerkt naar visie met vermelding van maatregelen. Voorbeeld van 
maatregel: “schilderwerk vernieuwen naar oorspronkelijke kleurstelling op basis van 
eventuele aanwezige oude verflagen en beeldmateriaal.”  

o Nevendoelstellingen: wooncomfort, toerisme, toegankelijkheid openbaar domein en 
publieke gebouwen, parkeergelegenheid en groen 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3597
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1156
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/14489
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1160
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o Vrij gedetailleerde lijst van werkzaamheden (maar niet per pand). Wanneer je vrijgesteld 
bent van toelatingsplicht vermeldt beheersplan vaak onder welke voorwaarden de 
uitvoering moet gebeuren. 

 

7.1.5 Hogeschoolplein (Leuven) 

• Type bescherming: stadsgezicht, met 2 monumenten en bufferzone UNESCO 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/997 
• Aantal panden: 14 
• Goedgekeurd op 30 augustus 2019 
• Initiatiefnemer: stad Leuven 
• Ontwerper: stad Leuven 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Uit het beheersplan: “Voor het bepalen van de nodige maatregelen werd overleg gepleegd 
met het agentschap Onroerend Erfgoed, met de stadsdiensten en met de bewoners, 
eigenaars en gebruikers. Het einddoel was om een toegankelijk plan op te stellen dat voor 
alle belanghebbenden een handig en werkbaar beheersinstrument vormt.” 

o Omgevingsanalyse: functies van alle panden in kaart brengen met kleurcodes (wonen, 
handel, horeca, onderwijs, kantoren,…) 

o Per pand:  
 Schrijnwerkfiche, 
 beschrijving en diagnose, 
 in bijlage algemene lijst van werkzaamheden (opgesplitst: 1) groep van waardevolle 

panden en 2) openbaar domein). 
o Uitgebreid hoofdstuk over visie en doelstellingen (ook toerisme, archeologie, hedendaags 

gebruik (toegankelijkheid, energie, publiciteit, terrassen), …). 
 

7.1.6 Sint-Pietersveld (Wingene en Ruiselede) 

• Type bescherming: landschap (Sint-Pietersveld en Rijksopvoedingsgesticht en omgeving) met 3 
monumenten 

• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/313 
• Goedgekeurd op 16 februari 2017 
• Initiatiefnemer: gemeente Wingene 
• Ontwerper: Greenspot vof en Rien Emmery 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten: participatietraject, samen met Vlaamse Landmaatschappij: 

o Infoavond 
o Publieksmoment met toelichting en geleide wandeling 
o Klankbordgroep (deelnemers: initiatiefnemer (burgemeester), ontwerper, Natuurpunt, 

Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, departement Landbouw & 
Visserij, agentschap Onroerend Erfgoed, heemkringen, wildbeheerseenheid, Regionaal 
Landschap Houtland vzw, provincie, penitentiair landbouwcentrum 

o Om de opmaak van het beheersplan te begeleiden, is een stuurgroep opgericht. 
 
 
 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/14866
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/997
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/12777
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13465
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/313
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7.1.7 Vloethemveld (Jabbeke en Zedelgem)  

• Type bescherming: landschap, met 1 monument 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/897 
• Goedgekeurd op 25 april 2019 
• Initiatiefnemer: Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos 
• Ontwerper: Buro voor vrije ruimte, Architectenbureau Bressers, Bailleul ontwerpbureau, 

Erfgoedstudio 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Participatietraject, samen met Vlaamse Landmaatschappij: stuurgroep die opmaak van 
beheersplan heeft begeleid 

o Per bouwkundig onderdeel een fiche met diagnose, en ook oplijsting van mogelijke 
werkzaamheden. In hoofdstuk over ‘opvolging en evaluatie’ geeft beheersplan planning mee 
per pand. 
 

7.1.8 Dorpskern Meldert (Hoegaarden)  

• Type bescherming: dorpsgezicht met 6 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1337  
• Aantal panden: 33 
• Goedgekeurd op 3 mei 2021 
• Initiatiefnemer: gemeente Hoegaarden 
• Ontwerper: Hekate 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten: 

o  Participatief traject:  
 Infovergadering bij start van opmaak beheersplan, 
 Bewoners werden individueel betekend met voorstel van ‘individuele relictfiche’, 
 Na afloop van opmaak wordt een nieuwe infovergadering georganiseerd, 
 Website gemeente vermeldde: “Het ontwerp beheersplan beschermd dorpsgezicht 

dorpskern Meldert ligt ter inzage voor de inwoners van Hoegaarden61.  De individuele 
fiches werden per post aan de eigenaars bezorgd.  Ook wordt er een zitdag gehouden 
op het gemeentehuis op dinsdag 05 november 2019, van 15u tot 19u30 om 
individueel vragen of opmerkingen te bespreken met iemand van het studiebureau 
die het beheersplan opmaakt.”. 

o Individuele relictfiches gaan in de bijlage van het beheersplan, met telkens:  
 Foto, kaart met aanduiding ligging binnen bescherming, administratieve gegevens, 
 Historiek, 
 Beschrijving, 
 Evaluatie, 
 Waardering, 
 Beheersdoelstellingen, 
 Onderhoudslogboek (+ in te vullen tabel), 
 Beeldmateriaal. 

• Website: https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/grondgebiedzaken/ruimtelijke-
ordening/inzage-ontwerp-beheersplan-dorpskern-meldert.xml? 

 

 
61 Zie verder in deze leidraad. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11843
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/13423
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/897
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/1366
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1337
https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/grondgebiedzaken/ruimtelijke-ordening/inzage-ontwerp-beheersplan-dorpskern-meldert.xml?
https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/grondgebiedzaken/ruimtelijke-ordening/inzage-ontwerp-beheersplan-dorpskern-meldert.xml?


 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
21.05.2021 Leidraad beheersplan grotere gehelen pagina 27 

7.1.9 Oud-Rekem (Lanaken)  

• Type bescherming: dorpsgezicht, met 27 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/939 
• Aantal panden: 67  
• Goedgekeurd op 13 juni 2019 
• Initiatiefnemer: gemeente Lanaken 
• Ontwerper: Hekate 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Participatietraject:  
 Infoavonden voor alle inwoners (tijdens en na goedkeuring beheersplan), 
 De gemeente Lanaken organiseerde een vorm van openbaar onderzoek: een periode 

van 30 dagen waarbinnen er wekelijks een aantal “zitdagen” waren, in de kerk van 
Oud-Rekem. Men kon er vragen stellen aan het studiebureau. 

 Men bezorgde individuele fiches per pand aan alle eigenaars. Gedurende die periode 
konden inwoners/eigenaars ook schriftelijk hun advies aan de gemeente bezorgen 
die er daarna mee aan de slag ging. 

o Aan elk pand kent men een waardering toe waardoor geen discussie meer over al dan niet 
sloop of behoud 

o Uitgebreide inventarisatie van de groenelementen en andere kleine erfgoedrelicten. Bij de 
bescherming lag de focus hoofdzakelijk op het bouwkundige luik; de grondige inventarisatie 
van bomen, poortjes, verhardingen, straatmeubilair met erfgoedwaarde in dit beheersplan 
vormt een belangrijke aanvulling. 

• Website met informatie over het beheersplan: 
http://www.lanaken.be/Leven/Vrije_Tijd/Cultureel_erfgoed/Beheersplan_Oud_Rekem  

 

7.1.10 Ensemble van eclectische villa’s (Erps-Kwerps) 

• Type bescherming: dorpsgezicht 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/641 
• Aantal panden: 15 
• Goedgekeurd op 23 augustus 2018 
• Initiatiefnemer: particulieren 
• Ontwerper: Hekate 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Fiches per pand, met telkens: 
 Foto, kaartje, administratieve gegevens, 
 Juridische toestand, 
 Beschrijving van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen, 
 Toekomstvisie, 
 Doelstellingen voor het toekomstig beheer, 
 Beeldmateriaal, 
 Maatregelen (lijst van werken).  

o Participatie: infovergadering met alle betrokkenen, individuele overlegmomenten. 
 
 
 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/3177
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/939
http://www.lanaken.be/Leven/Vrije_Tijd/Cultureel_erfgoed/Beheersplan_Oud_Rekem
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/114
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/641
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7.1.11 Dorpskom Reninge (Lo-Reninge) 

• Type bescherming: dorpsgezicht Reninge, met 5 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1162  
• Aantal panden: 37 
• Goedgekeurd op 4 augustus 2020 
• Initiatiefnemer: stad Lo-Reninge 
• Ontwerper: Dries Vanhove 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Per pand een inventarisfiche met telkens: 
 Inventaristekst, 
 Omschrijving, 
 Historische foto’s, 
 Beheersdoelstellingen en -maatregelen. 

o Idee voor opmaak GIS-applicatie: uit het beheersplan: 
“Stad Lo-Reninge denkt er aan bijkomend een GIS-applicatie op te laten maken, die 
toelaat perceelsgebonden informatie met betrekking tot de erfgoedelementen en het 
beschermde dorpsgezicht te beheren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in het 
kader van de beoordeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, bij het 
verlenen van advies en zo meer. De mogelijkheden (budgettair, uitrol, mogelijke 
gebruikers) zullen worden onderzocht.”. 
 

7.1.12 Unitas Tuinwijk Deurne (Antwerpen) 

• Type bescherming: stadsgezicht 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/531 
• Aantal panden: 199 
• Goedgekeurd op 3 april 2018 
• Initiatiefnemer: stad Antwerpen 
• Ontwerper: stad Antwerpen en Erfgoed & Visie bvba 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Bevat een vademecum, lastenboekomschrijvingen, technische fiches (productfiches), 
detailtekeningen en een handleiding voor beheerders (4 pagina’s) 

o Twee fiches per woning: referentiefiche en fiche bestaande toestand 
o Participatie via onder meer de Unitas Tuinwijk vzw. Uit het beheersplan: 

“In een gesprek met het bestuur heeft de VZW zich ertoe geëngageerd om ook de 
opvolging van dit beheersplan op zich te nemen. Alle individuele bewoners kunnen met 
vragen over het beheersplan bij de VZW terecht. De VZW is het aanspreekpunt voor de 
bewoners en fungeert als een intermediair tussen de wijk enerzijds en de stad en/of het 
Agentschap Onroerend Erfgoed anderzijds. De VZW zou ook groepsaankopen kunnen 
organiseren of aannemers contacteren om op die manier scherpere prijzen te kunnen 
afdwingen voor de uitvoering van de nodige werkzaamheden.”. 

 

7.1.13 Goswin de Stassartstraat (Mechelen) 

• Type bescherming: stadsgezicht, met 12 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/123  
• Aantal panden: 93 
• Goedgekeurd op 14 september 2014 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/12326
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1162
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/6387
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/531
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/6874
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/123
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• Initiatiefnemer: stad Mechelen 
• Ontwerper: dienst Monumentenzorg (stad Mechelen)  
• Looptijd: 10 jaar 
• Interessante punten:  voor eigenaars heel duidelijke informatie, met per pand een fiche met: 

o Historische fiche 
o Inventaris huidige toestand 
o Iconografische bronnen 
o Technische fiche: 

 Omgevingsarchitectuur, 
 Premie voor onderhoud begeleidende architectuur, 
 Premie voor herwaarderen van erfgoedelementen en erfgoedkenmerken. 

• Opgelet: dit beheersplan is opgemaakt als ‘herwaarderingsplan’ en heeft niet de indeling van de 
beheersplannen goedgekeurd vanaf 1 januari 2015. 

 

7.1.14 Kioskplein en directeurswoning met park (Beringen) 

• Type bescherming: stadsgezicht 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/909  
• Aantal panden: 33 
• Goedgekeurd op 25 april 2019 
• Initiatiefnemer: stad Beringen 
• Ontwerper: Team van Meer! – Architecten en co bvba 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten: 

o Participatief traject: 2 infoavonden voor alle bewoners (bij start van opmaak en net voor 
indiening van finale versie), in aanwezigheid van studiebureau, stedelijke ambtenaar, 
schepen, consulenten agentschap Onroerend Erfgoed; bekendmaking door stad via bus-aan-
bus-bedeling en op website 

o In hoofdstuk 3: Fiche per type woning met informatie over: 
 Algemene gegevens (typologie, huisnummer, datering, bescherming, unieke 

elementen), 
 Beschrijving, 
 Planmateriaal, 
 Diagnose: evaluatie van het dak, de gevels, buitenaanleg.  

o Maatregelen: per onderdeel van het dorpsgezicht 
o Sjabloon jaarlijkse rapportering. 

 

7.1.15 Kloosterstraat en omgeving (Lier) 

• Type bescherming: stadsgezicht, met 2 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1052 
• Aantal panden: 18 
• Goedgekeurd op 28 november 2019 
• Initiatiefnemer: stad Lier 
• Ontwerper: ARAT Architecten 
• Looptijd: 24 jaar  
• Interessante punten:  

o Per pand een uitgebreide fiche (herhaling van wat in hoofddocument beheersplan staat) 
met telkens identificatie, historische nota, inventaris van de erfgoedelementen (macro en 
micro), beschrijving van de erfgoedwaarden, visie op toekomstig beheer, maatregelen, lijst 
der werken (tabel)   

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4053
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/909
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4588
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1052
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o Aanbevelingen stadseigendommen: suggesties bij uitvoering werken om werkgroep op te 
richten (consulent bouwkundig en landschappelijk erfgoed, politieke vertegenwoordiging 
(schepen) en vertegenwoordiging stadbestuur Lier  (hoofdstuk 7) 

o Aanbevelingen particuliere eigendommen, met suggesties over participatie. 
 

7.1.16 Sint-Gummarusstraat (Lier) 

• Type bescherming: stadsgezicht, met 1 monument 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1163  
• Aantal panden: 29 
• Goedgekeurd op 4 augustus 2020 
• Initiatiefnemer: stad Lier 
• Ontwerper: IOED IGEMO 
• Looptijd: 24 jaar  
• Interessante punten:  

o Aanbevelingen over de inrichting van een buurtconvenant en beheerscommissie 
o Beheersplan vermeldt hoe je als eigenaar aan de slag kan gaan met het beheersplan. 

 

7.1.17 De Heyderstraat (Lier) 

• Type bescherming: stadsgezicht 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1164  
• Aantal panden: 16 
• Goedgekeurd op 4 augustus 2020 
• Initiatiefnemer: stad Lier 
• Ontwerper: IOED IGEMO 
• Looptijd: 24 jaar  
• Interessante punten:  

o Individuele fiches 
o Participatief traject 
o Aanbevelingen over de inrichting van een buurtconvenant en beheerscommissie. 

 

7.1.18 Stadskern (Damme) 

• Type bescherming: stadsgezicht, met 15 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1161  
• Aantal panden: ± 260 
• Goedgekeurd op 26 juni 2020 
• Initiatiefnemer: stad Damme en provincie West-Vlaanderen 
• Ontwerper: Johan Termote en Arnout Zwaenepoel (West-Vlaamse Intercommunale) 
• Looptijd: 24 jaar  
• Interessante punten:  

o Multidisciplinair beheersplan (zowel aandacht voor bouwkundige (panden, vestingen, 
muren, …), archeologie als landschap (bestratingen, pleinen, kerkhof, kleine 
landschapselementen, graslanden, muurvegetaties, …) 

o Participatief luik:  
“Er was op 24 april 2018 een infoavond voor alle bewoners met uitleg over wat een 
beheersplan precies is en een toelichting over de inventarisatiefase (hoofdstuk 1-4). Dit werd 
bekendgemaakt via het infoblad en de website. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4615
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1163
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/4608
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1164
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1161
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Op 26 juni 2019 was er een infoavond over de visie in het beheersplan en de gevolgen als het 
beheersplan is goedgekeurd (premies, toelatingen). Hierover kregen de inwoners een brief 
van de stad. 
Er was een stuurgroep met Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, gebiedsgerichte 
werking Provincie West-Vlaanderen, studiebureau, de betrokken stedelijke diensten, de 
secretaris, burgemeester en het agentschap Onroerend Erfgoed (consulent landschappen en 
consulent bouwkunde). De stuurgroep is 8 keer  samengekomen. Daarnaast was er nog 
bilateraal overleg tussen de verschillende partijen.”. 

• Website: https://www.damme.be/product/1486/beheersplan-beschermd-stadsgezicht-damme-
centrum 

 

7.1.19 Maalbeekvallei (oostelijk gedeelte) (Grimbergen) 

• Type bescherming: dorpsgezicht, met 6 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/212  
• Goedgekeurd op 25 april 2016 
• Initiatiefnemer: gemeente Grimbergen 
• Ontwerper: Ann Voets bvba, Eco-InSight en Aquadvice 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Veel aandacht voor houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
o Verslagen van de vergaderingen van de beheerscommissie zijn in de bijlage van het 

beheersplan opgenomen. Dit geeft een goed beeld over de verschillende genomen stappen 
in de opmaak van het beheersplan, incl. het participatief traject 

o Thema’s die aan bod komen zijn, naast onroerend erfgoed, natuur, hydrologie, verkeer, 
bewoning, sport en recreatie, economische activiteiten, …  

o Ontwerpend onderzoek – beeldkwaliteitsplan – SWOT-analyses. 
 

7.1.20 Dorpskom Hansbeke (Nevele) 

• Type bescherming: dorpsgezicht, met 15 monumenten 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/573  
• Goedgekeurd op 20 juli 2018 
• Initiatiefnemer: gemeente Nevele 
• Ontwerper: Arcadis Belgium NV en Erfgoed & Visie bvba 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Naast de bouwkundige elementen, ook aandacht voor houtige beplantingen met 
erfgoedwaarde, landschappen en het wegenpatroon 

o Met kleurcodes, die bepaald zijn in het Burra-charter, maakte men een waardenstelling op 
van het dorpsgezicht (gebouwen, wegen, landschap) 

o Doel van het beheersplan is om de erfgoedelementen binnen het beschermde 
dorpsgezicht te identificeren en deze zo te integreren binnen het masterplan dat tot doel 
heeft de dorpskern te herwaarderen. 

 
 
 
 

https://www.damme.be/product/1486/beheersplan-beschermd-stadsgezicht-damme-centrum
https://www.damme.be/product/1486/beheersplan-beschermd-stadsgezicht-damme-centrum
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/1183
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/212
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10618
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/573
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7.1.21 Gehucht Amelgem en omgeving (Meise, Merchtem en Wemmel) 

• Type bescherming: landschap 
• https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1338  
• Goedgekeurd op 17 mei 2021 
• Initiatiefnemer: Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw in opdracht van de gemeenten Meise, 

Merchtem en Wemmel 
• Ontwerper: Hesselteer bvba en STRAMIEN, architectuur en ruimte CV 
• Looptijd: 24 jaar 
• Interessante punten:  

o Participatief traject: infoavond voor ruime publiek; oprichting van en opvolging door 
begeleidingscommissie; procesbegeleiding door team Strategisch Project Groene Noordrand 

o SWOT-analyse (situeren en benoemen van knelpunten, bedreigingen, kwaliteiten en 
potenties) 

o Ecosysteemdienstenbenadering bij uitwerking van de hoofd- en nevendoelstellingen 
o Opdeling in landschapselementen zoals bermen, waterlopen, holle wegen, bomenrijen, 

houtkanten, poelen, … . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/956
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/1338
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7.2 INHOUD HANDIGE INSTRUMENTEN 

7.2.1 Aandachtspunten informatief moment (wandeling) 

• Voorbereiding: denk op voorhand na over volgende punten: 
o Reden/doel van de organisatie van een infowandeling  
o Wijze van ontvangst van de deelnemers  
o Taakverdeling: introductie (iemand van schepencollege?), gids (iemand van studiebureau?), 

vragen beantwoorden, notulist?, …  
o Catering (bijvoorbeeld door een lokale (jeugd)vereniging) 
o Alternatief bij slecht weer 
o Ontvangstruimte 
o Kaartmateriaal/posters voorzien; plek om deze te tonen of op te hangen 
o Indien heel veel mensen komen opdagen: opsplitsen in groepen (dus best met inschrijvingen 

werken), …   
 

• Voorbeeld van een draaiboek62: 
 

Datum: dag/maand/jaar  tussen xuxx en xuxx 
Locatie: xxx (adres) 
 
Programma: 
9.30 tot 9.45 uur: verzamelen in xxx 
9.45 uur: toelichting beheersplan (+kaarten en foto’s) – inleidend woord door xxx 
10 uur: start geleide wandeling xxx 
12 uur: einde geleide wandeling 
12 tot 12.30 uur: nabespreking met geïnteresseerden in lokaal. - drankje aangeboden door xxx 
 
Infokaarten 
Hang een drietal A1-kaarten van studiegebied met bestaande structuren, beschermingen en 
aanzet visiekaart op in een lokaal. Daarnaast best ook verschillende historische foto’s.  
 
Wandeling 
Voor de start van de wandeling geef je eerst een korte toelichting bij de kaarten en foto’s. Je geeft 
duidelijk aan dat je opmerkingen kan geven op de ontwerpvisiekaart. Tijdens de wandeling 
bezoeken we locaties en lichten we toe waar we maatregelen/bepalingen uit het beheersplan 
voorzien,  meer specifiek:  huizen en tuinen in xxx, dreven en kasseiwegen in xxx, historisch 
landschap met xxx. Je kan tijdens de toelichting ook een oproep doen aan de deelnemers om 
bijkomende gegevens door te sturen: postkaarten, oude foto’s, schilderijen, luchtfoto’s, oude 
kaarten, gegevens over flora en fauna, … . 
 
Praktisch: 
- Kaarten en foto’s: prints te voorzien door xxx 
- Posters maken met samenvatting van beheersplan: xxx 
- Blad waar opmerkingen kunnen worden genoteerd: xxx 
- Panelen: te voorzien door xxx 
- Stoelen/tafels: door xxx 
- Drank: door xxx 

 
62 Opmaak beheersplan voor cultuurhistorisch Landschap Sint-Pietersveld (Wingene/Ruiselede). 
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- Contact: telefoon/E-mail/GSM  
- Werk met inschrijvingen om aantal deelnemers in te kunnen schatten 

 

7.2.2 Aandachtspunten informatief moment (avond) 

• Voorbereiding:  
o Reden/doel van de organisatie van een informatieavond 
o Verloop van de avond: sprekers, moderator, participatiegraad van de deelnemers 
o Mogelijk wil je bij verschillende mijlpalen een informatief moment organiseren (start, 

halverwege, eindfase): dat zal telkens een andere inhoud kennen.  
• Aankondiging informatieavond via website, infoblad, nieuwsbrief, sociale media, aanplakking, … (zie 

verder voor een voorbeeld) 
• Andere aandachtspunten:  

o Schrijf je op voorhand in 
o Geef op voorhand de vragen door 
o Is het ontwerpbeheersplan op voorhand al te raadplegen?  

• Avond zelf:  
o Voorzie een voorzitter/moderator, verslagnemer, tijdsbewaker, fotograaf 
o Structuur: inleiding, inhoudelijk verhaal (geen vakjargon, zo helder mogelijk), wie 

beantwoordt de vragen 
o Maak posters met samenvatting van beheersplan 

• Je kan tijdens de informatieavond uitleg geven over:  
o Wat is een beheersplan (juridische gevolgen; vrijwilligheid van uitvoering)? 
o Wat zijn de voordelen? 
o Welke financiële ondersteuning is er en hoe vraag je dat aan, verloop van het proces, bij wie 

men terecht kan voor vragen? 
o Voorstelling en werking van het agentschap Onroerend Erfgoed / IOED, etc.. . 

• Je kan ook meegeven dat aanvragen van meldingen en toelatingen ook nu al moeten gebeuren (want 
dat is ook voor heel veel mensen niet duidelijk) en dat op dit gebied de regels dus niet ‘verstrengd’ 
zijn, maar eerder versoepeld (werkzaamheden waarvoor geen afzonderlijke toelating meer moet 
worden aangevraagd). Je kan tijdens de toelichting ook een oproep doen op de deelnemers om 
bijkomende gegevens door te sturen: postkaarten, oude foto’s, schilderijen, luchtfoto’s, oude 
kaarten, gegevens over flora en fauna, … . Bij een startvergadering kan je historische foto’s van de 
site projecteren en zo betrokkenheid van de deelnemers aanwakkeren om een gesprek over het 
wensbeeld op te starten. 

• Achteraf: verslag maken, verwerken input, publiceren verslag?  
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7.2.3 Voorbeelden aankondiging informatieavond 

Informatieavond beheersplan Sint-Pietersveld  
Het Sint-Pietersveld ligt op de grens van de gemeenten Wingene en Ruiselede en is beschermd als cultuurhistorisch 
landschap. Volgens het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet ontvang je enkel nog premies voor werken in een beschermd 
landschap als je een beheersplan hebt opgemaakt. Dit geldt voor particulieren en voor gemeentebesturen. Het 
goedgekeurd beheersplan is te vinden in de plannendatabank. 
Op voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het agentschap Onroerend Erfgoed beslisten de gemeenten 
Wingene en Ruiselede om een beheersplan te laten opmaken. De gemeente Wingene is aanbestedende overheid. De 
opmaak van het beheersplan wordt voor 80% betoelaagd door het agentschap Onroerend Erfgoed63. 

 

 
 
Het studiebureau Greenspot maakte het beheersplan voor het beschermd landschap Sint-Pietersveld op. Het omvat het 
volledige beschermd landschap, met uitzondering van de zone in eigendom van het Ministerie van Landsverdediging 
(domein met de zendmasten). Het plan geeft onder meer aan voor welke maatregelen je premies kunt bekomen, 
bijvoorbeeld voor werken aan gebouwen met erfgoedwaarde, voor het herstel of beheer van dreven.  
Op maandagavond 19 september 2016 is er een toelichting over het beheersplan voor de bewoners van het beschermd 
landschap. De infoavond heeft plaats om 19.30 uur in het bezoekerslokaal van de gemeenschapsinstelling De Zande, 
Bruggesteenweg, 130 in Ruiselede. Na de uiteenzetting kun je vragen stellen.  
Inlichtingen: xxxx, VLM-regio West (xxx@xxx, 04xx xxxxxx). 
 
 

 

 
63 Op 1 januari 2019 wijzigde de regelgeving: sindsdien kan je geen premie meer krijgen voor de opmaak van een beheersplan.  

https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/313
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Informatieavond ’Geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheersplan Vrieselhof’64  

 

De provincie Antwerpen vindt het belangrijk om de bevolking te informeren over de inhoud van het 
natuurinrichtingsproject en het toekomstig natuurbeheer in het Vrieselhof. 

Daarom wordt er op dinsdag 27 februari 2018 een infoavond georganiseerd waarop de beheersplannen worden 
toegelicht aan zowel omwonenden als het brede publiek. 

Na een toelichting over de ecologische doelstellingen die het fundament vormen voor de nieuwe gebiedsvisie, gaat de 
toelichting dieper in op de landschappelijk relevante ingrepen die voorzien zijn, de tijdelijke hinder en de toekomstige 
recreatieve meerwaarde voor dit gebied. 

Deze infoavond biedt ook aan iedereen de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen. 

Afspraak op dinsdagavond 27 februari 2018 om 19.30 uur (einde voorzien omstreeks 22 uur) in Kasteel Vrieselhof, 
Schildesteenweg 99 2520 Ranst. 

Om praktische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen bij onze domeinwachters via 
E vrieselhof@provincieantwerpen.be  en dit graag vóór [datum]. 

 
 
 

 
 
 

 

 
64 Bron: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-
groendomeinen-regio-antwerpen/nieuws-vrieselhof/Infoavond.html. Het goedgekeurd beheersplan vind je in de plannendatabank: 
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/650  

https://www.provincieantwerpen.be/vrije-tijd/parken-en-domeinen/nieuws-groene-ruimte.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/nieuws/vrieselhof@provincieantwerpen.be
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/nieuws-vrieselhof/Infoavond.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrieselhof/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dvt/provinciale-groendomeinen-regio-antwerpen/nieuws-vrieselhof/Infoavond.html
https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/650
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7.2.4 Voorbeeld aankondiging inzage ontwerpbeheersplan65 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 Bron: https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/grondgebiedzaken/ruimtelijke-ordening/inzage-ontwerp-beheersplan-
dorpskern-meldert.xml  

https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/grondgebiedzaken/ruimtelijke-ordening/inzage-ontwerp-beheersplan-dorpskern-meldert.xml
https://www.gemeentehoegaarden.be/documents/grondgebiedzaken/ruimtelijke-ordening/inzage-ontwerp-beheersplan-dorpskern-meldert.xml
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7.2.5 Voorbeeld brief lokaal bestuur met vraag aan burgers tot deelname aan opmaak 
beheersplan 

 

Aan de eigenaar van dit pand 
Huur je dit pand? Bezorg deze brief dan aan de 
eigenaar! 

 
Beheersplan “naam beheersplan in te vullen” 
 
Beste mevrouw 
Beste mijnheer 
 
De Stad ’naam stad‘ is bezig met de opmaak van een beheerplan voor panden binnen het beschermd 
stadsgezicht van de “naam site of straat”. Dat is ook goed nieuws voor jou als eigenaar, want zodra dat 
beheerplan goedgekeurd is, kun je financiële tegemoetkomingen aanvragen voor sommige 
restauratiewerken. 
 
Graag houden we rekening met jouw plannen: 
 
Hoe zie jij je pand evolueren? Plan je in de nabije of verdere toekomst werken aan de voorgevel, het 
buitenschrijnwerk, de voortuin, het hekwerk, …? Heb je vragen over het onderhoud van deze (gebouw)delen? 
 
Laat het ons weten, zodat we dit kunnen meenemen bij de opmaak van het beheerplan.  
 
Hoe? Stuur ons een mail of bel ons even op. Je kunt ons bereiken: 

• via “mailadres in te vullen”  

• op “telefoonnummer in te vullen” (weekdagen van xxx tot xxx uur). 

 
Wat is een beheerplan? 
Een beheerplan is een visie voor het optimale behoud en beheer van beschermd erfgoed voor een periode 
van 24 jaar. Het lijst de werken op die mogelijk zijn om de erfgoedwaarden van je pand te behouden en te 
herstellen. Het moet ook voldoen aan de principes uit het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
 

Wat betekent het beheerplan voor jou als eigenaar? 
Met de opmaak van dit beheerplan, biedt de Stad ’naam stad‘ je een leidraad aan voor een goed behoud en 
beheer van je pand.  
Zodra er een goedgekeurd beheerplan is, kun je genieten van een aantal voordelen: 

• Je kunt voor de restauratiewerken die beschreven zijn in het beheerplan in aanmerking komen voor 

een erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid. Zonder een goedgekeurd beheerplan kun je die 

financiële tegemoetkoming niet aanvragen. 

• Daarnaast vereenvoudigt een goedgekeurd beheerplan ook de administratieve last. Zo hoef je voor 

werken die in het goedgekeurd beheerplan vrijgesteld zijn van melding of toelating, geen 

afzonderlijke melding of vraag tot toelating meer in te dienen. 
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Wie voert deze opdracht uit? 
Studiebureau ’naam in te vullen‘ maakt in opdracht van de Stad ’naam stad‘ het beheerplan op. De 
onderzoekers zijn de komende tijd regelmatig aanwezig in de straat om de panden te bekijken. Hun 
onderzoek beperkt zich tot de (gebouw)delen die zichtbaar zijn vanaf de straat. De opdrachtnemer komt 
daarbij niet in de voortuinen tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 
 
In het voorjaar van ’jaartal invullen‘ komt er een informatiemoment over de uitkomst van dit onderzoek. Je 
krijgt hiervoor later nog een uitnodiging van ons. 
 
Meer informatie? 
Heb je nog vragen na het lezen van deze brief of beschik je over informatie die relevant is voor dit onderzoek? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
We willen je alvast hartelijk bedanken voor je medewerking en houden je verder op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
XXXX 
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7.2.6 Voorbeelden banner infomarkt 

 
Voorbeeld 1 66: 
Structuur: 

• Wat is een beschermd stadsgezicht? 
• Wat betekent een bescherming als stadsgezicht? 
• Wat is een beheersplan? 
• Waarom maken we een beheersplan op? (erfgoedpremies, erfgoedlening) 
• Wat te doen als je werken wil uitvoeren? 
• De erfgoedwaarden van het Hogeschoolplein. 
• Historische karakter bewaren. 
• Omgang met het openbaar domein. 
• Werken aan gebouwen. 
• Hoe loopt het verder? 
• Historiek Hogeschoolplein. 

 
Voorbeeld 2 67: 
Structuur: 

• Welkom 
• Erfgoed om te bewaren 
• Beschermd stadsgezicht 
• Beheersplan onroerend erfgoed 
• Je hebt verbouwplannen 
• Erfgoedpremie 
• Erfgoedlening 
• Tijdlijn 
• Contact 

 
66 Naar aanleiding van de opmaak beheersplan Hogeschoolplein (Leuven). 
67 Banner infomarkt opmaak beheersplan Oude Markt (Leuven). 
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