Monumentenwacht

bestaat twintig jaar
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Al 20 jaar behartigt Monumentenwacht, als partner van eigenaars en beheerders van waardevol onroerend erfgoed, het
belang van goed onderhoud. Via regelmatige inspecties en

2

directe contacten brengen de monumentenwachters de toe-

stand van het erfgoed in kaart en geven ze aanbevelingen

voor beheer en behoud. Door haar unieke manier van werken

is Monumentenwacht in de loop der jaren uitgegroeid tot hét
expertisecentrum op het vlak van preventieve conservering in

Vlaanderen.

1 | Inspectie van een tumulus uit de
Romeinse tijd in Tongeren (Lauw)
2 | Door het gebruik van klimtechnieken
geraken monumentenwachters voor
hun inspecties toch op de onmogelijkste
plekjes van een gebouw
[foto’s: © Monumentenwacht Vlaanderen]
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biedt Monumentenwacht een aan-

sche oorzaak kunnen hebben. Het

vullende dienst aan: het opmaken

archeologisch erfgoed – zichtbaar of

van een meerjarenonderhoudsplan,

niet-zichtbaar – is ook een eindige en

met een kostenraming van de aan-

kwetsbare bron van informatie: eens

bevolen onderhoudswerken uit het

beschadigd of vernietigd is zowel de

Wat begon als een koepelorganisa-

inspectierapport. Hierdoor worden

archeologische site als de informa-

tie en vijf provinciale verenigingen

de leden beter bijgestaan in het

tie die erin vervat zit onherroepelijk

met telkens twee bouwkundige

onderhoud van hun erfgoed.

verloren. Met haar nieuwste dienst-

monumentenwachters, is ondertus-

Sinds kort kunnen ook eigenaars-

verlening wil Monumentenwacht

sen uitgegroeid tot een organisatie

beheerders van waardevol (niet-)

eigenaars-beheerders ondersteunen

met 3.200 leden en een staf van 69

beschermd archeologisch erfgoed

bij de actieve instandhouding van

vaste medewerkers. De focus, die in

bij Monumentenwacht terecht voor

hun archeologisch erfgoed. Zo kan

de beginjaren op bouwkundig erf-

een

gekop-

het op lange termijn behouden blij-

goed lag, werd in 1997 uitgebreid

peld aan een rapport met aanbe-

ven als bron van kennis en beleving

naar waardevolle interieurs (met

velingen voor behoud en beheer.

en wordt (verder) verval voorkomen.

inbegrip van de cultuurgoederen) en

Archeologisch erfgoed blijft immers

toestandsinspectie,

in 2008 naar varend erfgoed. Sinds

niet zomaar vanzelf in goede staat

de oprichting sloten inmiddels bijna

ter plekke (in situ) bewaard. Het is

6.000 gebouwen en 73 schepen

onderhevig aan degradatieproces-

zich aan en werden tienduizenden

sen die een menselijke, natuurlijke

inspecties uitgevoerd. Sedert 2011

(biologische en fysische) of chemi-

Meer info

— over de diverse dienstverleningen
en de archeologische sites die
in aanmerking komen voor een
inspectie, vind je op de website
www.monumentenwacht.be.

