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WAAROM EEN ERFGOEDINVENTARIS OPMAKEN?

Een neven- of herbestemming van uw kerk dringt zich op en u dient 
keuzes te maken? U wilt graag een document om aan de verzekering 
voor te leggen bij diefstal of beschadiging? Of in het kader van de 
opmaak van een beheersplan moet u weten wat u allemaal in huis 
heeft? U wil vermijden dat de kennis over uw kerkschatten verloren gaat 
of beantwoorden aan de wettelijke inventarisverplichting? In al deze 
situaties kan u terugvallen op een erfgoedinventaris.

WAT IS EEN ERFGOEDINVENTARIS?

Een professionele erfgoedinventaris biedt u een goed 
gedocumenteerd overzicht van het roerend erfgoed 
dat u beheert. Van elk object bevat de inventaris een 
foto, een fysieke en inhoudelijke beschrijving, 
de afmetingen, de gebruikte materialen, de 
toestand, de datering, de stijl en andere 
(kunst)historische gegevens. Een 
dergelijke inventaris is volledig, maar 
ook gestandaardiseerd, actueel en 
gedigitaliseerd. 

NAAR EEN DIGITALE 
ERFGOEDINVENTARIS

• 1 inventaris
• ± 300-500 objecten
• 3-8 helpende handen
• ½ tot 1 dag per week
• 4 tot 6 maanden
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ONDERSTEUNING VANUIT 
ERFGOEDCEL PAJOTTENLAND 
ZENNEVALLEI

In de erfgoedcel vindt u een duidelijke 
partner om uw kerkinboedel op een 
goede manier te inventariseren. 

De erfgoedcel ondersteunt u graag 
door:
• u door alle stappen te loodsen;
• vorming te voorzien; 
• steeds beschikbaar te staan voor 

advies;
• inventarisatiemateriaal ter 

beschikking te stellen; 
• mee naar extra helpende handen 

te zoeken.

Zowel intensieve trajectbegeleiding 
als ondersteuning vanop afstand kan.
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HOE GAAT HET INVENTARISEREN IN ZIJN WERK?

Voor de opmaak van een inventaris schuift de erfgoedcel een aanpak 
naar voren waarbij:
• er in de kerk zelf gewerkt wordt met een team van 3 tot 6 personen;
• er op wekelijkse basis op een vast tijdstip gedurende een halve dag 

wordt geïnventariseerd;
• er bij elk object dezelfde stappen doorlopen worden: transporteren, 

reinigen, meten, nummeren, beschrijven en fotograferen;
• alle gegevens van een object ter plaatse worden genoteerd op 

papieren objectfiches die nadien gedigitaliseerd worden via de 
invoermodule ‘Erfgoedregister’;

• u zelf kiest of en welke stuks u toont op de website  
‘www.erfgoedplus.be’;

• er na enkele maanden een  
professionele inventaris op tafel ligt.

Deze werkwijze stemmen we  
steeds af op maat van  
kerkfabriek en vrijwilligers.

ERFGOEDPLUS.BE

De invoermodule ‘Erfgoedregister’  
en de website ‘www.erfgoedplus.be’ vormen  
samen de erfgoeddatabank ‘Erfgoedplus.be’. 

Deze online databank is het medium bij uitstek voor het opstellen en 
onderhouden van een inventaris. Erfgoedplus.be wil informatie over 
cultureel erfgoed samenbrengen en op een uniforme wijze ontsluiten om 
de zichtbaarheid van het erfgoed te vergroten. Het beheer van de databank 
gebeurt door de Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media.

INVENTARISEREN DOE  
JE IN TEAMVERBAND EN … 
SYSTEMATISCH!

• STAP 1:  Transporteren, 
reinigen en meten

• STAP 2: Nummeren
• STAP 3: Beschrijven
• STAP 4: Fotograferen
• STAP 5: Digitaliseren



Zich als kerkbestuur aanmelden voor een inventarisatietraject?
Hulp nodig bij het actualiseren of digitaliseren van uw inventaris? 
Een antwoord op uw vraag over inventariseren? 
U kan steeds terecht bij projectmedewerker Birgit!

Projectmedewerker religieus erfgoed
Birgit Scheys-Thys
birgit@erfgoedcelpz.be
0492 18 32 69

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
JC Het Castelhof
Molenstraat 102
1700 Sint-Martens-Bodegem

WWW.ERFGOEDCELPZ.BE/WEG-VAN-GOD

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei bouwt voor en met  
15 gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei een werking 
uit die erfgoedorganisaties en het erfgoed zelf ten goede komt. 

Met het project ‘Weg van God’ wil de erfgoedcel, samen met 
kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg 
voor roerend religieus erfgoed. Hiervoor ondernemen we acties 
rond zowel inventariseren, als behoud & beheer, als waarderen, 
selecteren & herbestemmen.
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