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Dit rapport kon gerealiseerd worden door een subsidie van de Vlaamse overheid.
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Beste lezer,

Al bijna 30 jaar stimuleert Monumentenwacht het onderhoud van het waardevol erfgoed in Vlaanderen, en
dit onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’. Dag in dag uit bieden monumentenwachters van de vijf
provinciale Monumentenwachten ondersteuning en deskundig advies aan duizenden eigenaars en beheerders
van historisch erfgoed. Dit gebeurt in de eerste plaats door middel van regelmatige inspecties en de bijhorende
adviesrapporten.
Vanuit deze jarenlange ervaring beschikt Monumentenwacht over een schat aan informatie over de toestand
van ons onroerend erfgoed. Tot nu toe bleven deze gegevens echter verborgen in de databanken van
Monumentenwacht. Dankzij een eenmalige subsidie van de Vlaamse overheid komt hier nu verandering in, en
wordt heel wat informatie voor het eerst ontsloten.
In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed werd in 2020 een monitoringstraject opgestart. De
hoofddoelstelling van deze opdracht was het in kaart brengen van de fysieke toestand van het onroerend erfgoed
in het ledenbestand van Monumentenwacht, en het op jaarlijkse basis opvolgen van de evolutie van de toestand
van dit onroerend erfgoed. Daarnaast wenste Monumentenwacht een beter zicht te krijgen op de impact van de
eigen werking op de toestand van het erfgoed.
Dit rapport vormt de eerste neerslag van dit traject. Het document beschrijft eerst in detail de methodiek die werd
toegepast. Welke data verzamelt Monumentenwacht over het erfgoed? Hoe wordt de toestand van de erfgoed
objecten gemeten? En wat kan deze informatie ons leren? Vervolgens gaat het rapport dieper in op de verwerking
van de gegevens, die gebeurde aan de hand van interactieve dashboards. De inhoud van ieder dashboard wordt
uitgebreid toegelicht, zodat elke gebruiker gemakkelijk zelf op zoek kan gaan naar de informatie die hij of zij nodig
heeft.
Het voorliggende rapport vormt een nulmeting, die de basis zal vormen voor de werking in de komende jaren.
Door de ontwikkeling van methodiek en ICT-infrastructuur zal Monumentenwacht voortaan permanent een
bruikbare rapportering over de toestand van het onroerend erfgoed kunnen aanleveren. We zijn ervan overtuigd
dat Monumentenwacht door dit traject een belangrijk steentje kan bijdragen aan het onroerenderfgoedbeleid op
Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.

Luk Lemmens
Voorzitter Raad van Bestuur
inhoud
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II

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

1. DOELSTELLINGEN
In juni 2020 kreeg Monumentenwacht Vlaanderen de opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed om extra in
te zetten op het monitoren van de toestand van het Vlaams onroerend erfgoed aangesloten bij Monumentenwacht
en vooral de resultaten ervan zichtbaar en toegankelijk te maken.
De hoofddoelstelling van deze opdracht was het in kaart brengen van de fysieke toestand van het onroerend
erfgoed in het ledenbestand van Monumentenwacht, en het op jaarlijkse basis opvolgen van de evolutie van de
toestand van dit onroerend erfgoed. Daarnaast wenste Monumentenwacht een beter zicht te krijgen op de impact
van de eigen werking op de toestand van het erfgoed.
De concrete resultaten van deze opdracht werden als volgt omschreven:
Z een geoptimaliseerde database, die ook gekoppeld is aan de inventaris onroerend erfgoed
Z een jaarlijkse rapportage die een analyse bevat van de toestand van het onroerend erfgoed
Z de verschillende datasets die de ruwe data bevatten m.b.t. de toestand van het erfgoed

2. ACTIES
Om deze doelstellingen en resultaten te bereiken, werd een tiental acties voorzien. Een groot deel werd ondertussen
gerealiseerd, enkele vragen nog een verdere uitwerking en opvolging in de volgende jaren:
Z koppeling databank Monumentenwacht met inventaris Onroerend Erfgoed;
Z uitbreiding en flexibilisering van de rapportagetool en databank van Monumentenwacht;
Z uitwerken systematiek om evolutie conditiescores op te volgen;
Z uitwerken ICT-structuur voor de analyse van gegevens;
Z uitwerken ICT-structuur voor de visualisatie van gegevens;
Z analyseren en verwerken kwantitatieve gegevens;
Z (verder) verzamelen en verwerken kwalitatieve gegevens;
Z publicatie monitorrapport;
Z bijdragen aan Erfgoedmonitor;
Z disseminatie resultaten naar sector en eigenaars/beheerders;
Z ontsluiting via Provincies in Cijfers.  

inhoud

De actiepunten zijn beknopt beschreven in het jaarverslag 2020 van Monumentenwacht.
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3. RESULTATEN
EEN GEOPTIMALISEERDE DATABASE, DIE OOK GEKOPPELD IS AAN DE INVENTARIS
ONROEREND ERFGOED
In 2020 is gestart met de koppeling aan de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed op 2 niveaus.
Enerzijds kunnen data uit de inventaris geïmporteerd worden bij het opnemen van nieuwe leden in de
databank van Monumentenwacht. Deze functionaliteit is ondertussen beschikbaar voor de medewerkers van
Monumentenwacht. Anderzijds is het de bedoeling om de gegevens uit de inventaris te koppelen aan de gegevens
van Monumentenwacht om gegevens te kunnen vergelijken en op eenzelfde niveau te presenteren. Bovendien
kunnen de data van Onroerend Erfgoed in de databank van Monumentenwacht gebruikt worden om gegevens
van bestaande objecten te verifiëren en vervolledigen. Dit tweede luik is gestart, maar zal nog verder uitgewerkt,
nagekeken en verfijnd moeten worden in 2021. De gekoppelde data zijn voor dit rapport nog onvoldoende
beschikbaar, maar bieden ongetwijfeld perspectieven voor een interessante update de komende jaren.

EEN JAARLIJKSE RAPPORTAGE DIE EEN ANALYSE BEVAT VAN DE TOESTAND VAN HET
ONROEREND ERFGOED
Alhoewel de voorbije jaren regelmatig statistieken en/of ruwe data uit de databank van Monumentenwacht werden
aangeleverd aan het agentschap Onroerend Erfgoed, wordt dit rapport beschouwd als een soort ‘nulmeting’, die
de basis zal vormen voor de werking in de komende jaren. Het rapport is onlosmakelijk verbonden met dashboards
in Google Data Studio die op een interactieve manier gegevens uit de databank van Monumentenwacht ter
beschikking stellen. Er zijn 2 sets dashboards ter beschikking met vergelijkbare informatie. De ene is gebaseerd
op gegevens tot en met 31-12-2020 en wordt verder in dit rapport gebruikt. Een tweede set bevat lopende
data en kan doorlopend geconsulteerd worden. Beide sets bevatten informatie over de bij Monumentenwacht
aangesloten erfgoedobjecten, hun dienstverleningen en de condities van het geïnspecteerd bouwkundig erfgoed
in Vlaanderen. De in de databank beschikbare gegevens voor interieur en archeologie zijn nog beperkt of
versnipperd en worden in 2021 verder uitgewerkt en opgenomen in de dashboards.

DE VERSCHILLENDE DATASETS DIE DE RUWE DATA BEVATTEN M.B.T. DE TOESTAND VAN HET
ERFGOED
Opgeschoonde en voorgefilterde data zijn doorlopend beschikbaar via de opgezette dashboards die de komende
jaren verder uitgewerkt en geoptimaliseerd kunnen worden op basis van reacties op dit eerste ‘rapport’. Daarnaast

inhoud

blijven ruwe datasets op vraag ter beschikking.
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METHODIEK

1. INDICATOREN
Als start voor dit project worden indicatoren opgelijst die interessant lijken om op te volgen en te monitoren. Uit
de eerste lange lijst wordt een beperkte indicatorenlijst gedestilleerd met onderwerpen die een beeld kunnen
geven over het erfgoed in Vlaanderen of die de werking van Monumentenwacht in kaart brengen. Een groot
deel van deze indicatoren is al opgenomen in dit eerste rapport. Enkele zaken zijn op 31-12-2020 echter nog
niet voldoende uitgewerkt of beschikken over onvoldoende relevante gegevens. Ze zijn lichter weergegeven in
onderstaande indicatorenlijst. In 2021 en de daaropvolgende jaren zullen ook deze indicatoren verder behandeld
en opgenomen worden. Per indicator wordt aangeduid of deze ‘noodzakelijk’, ‘wenselijk’ of ‘nice to have’ is.
Jaarlijks kan geëvalueerd worden of er indicatoren toegevoegd of misschien niet meer weerhouden worden.
De geselecteerde indicatoren kunnen gebundeld worden in 3 hoofdpakketten, nl. het in kaart brengen van de
erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (leden/abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht, het in kaart
brengen van de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten en het in kaart brengen van
de werking en impact van Monumentenwacht.  

1.1. ERFGOEDOBJECTEN EN EIGENAARS-BEHEERDERS (LEDEN/ABONNEES) AANGESLOTEN
BIJ MONUMENTENWACHT
Z aantal objecten totaal en per type object;
Z aantal objecten versus beschermde objecten;
Z aantal objecten per gemeente;
Z evolutie conditiescore per object ( ondergebracht onder 1.2. Conditie van de bij Monumentenwacht
aangesloten erfgoedobjecten);
Z aantal objecten in- en uitgeschreven per jaar;
Z aantal abonnees totaal en per type abonnee;
Z aantal abonnees per type object.

1.2. CONDITIE VAN DE BIJ MONUMENTENWACHT AANGESLOTEN ERFGOEDOBJECTEN
Z evolutie conditiescore per object;
Z conditie van alle objecten;
Z conditie van objecten als monument beschermd;
Z conditie van objecten gelegen in een beschermde archeologische site;
Z conditie van objecten gelegen in beschermde stads- of dorpsgezichten;
Z conditie van objecten gelegen in erfgoedlandschap/cultuurhistorisch landschap;
Z conditie van objecten gelegen in UNESCO-werelderfgoed;
Z conditie van geïnventariseerde, niet-beschermde objecten;
Z conditie van niet-geïnventariseerde objecten;
inhoud

Z conditie van (bouwkundige) objecten in niet-beschermde archeologische zones;
Z conditie van objecten per gemeente/provincie;
Z conditie van objecten per IOED;
Z conditie van objecten per erkende erfgoedgemeente;
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Z conditie van objecten in werkingsgebied IOED/erfgoedgemeente versus andere objecten;
Z conditie van objecten per type (= oorspronkelijke & huidige functie);
Z conditie van objecten per grootte (= objectcategorie);
Z conditie van objecten per type eigenaar/beheerder;
Z conditie van objecten in functie van bereikbaarheid en toegankelijkheid;
Z conditie van waardevolle interieurs;
Z conditie van ‘cultuurgoederen’;
Z conditie van interieurs kerken (nagelvaste interieurelementen en onroerend door bestemming);
Z conditie binnenklimaat (temperatuur, RV & licht);
Z brandpreventie;
Z PEST management;
Z diefstal-/vandalismepreventie.

1.3. WERKING EN IMPACT VAN MONUMENTENWACHT
Z aantal diensten per inspectietype;
Z aantal diensten aan beschermde monumenten;
Z toestand aangesloten objecten versus niet aangesloten;
Z noden van de abonnees;
Z opvolging adviezen door abonnee;
Z tevredenheid van de abonnee;
Z kwaliteit uitgevoerde werken;
Z interval uitgevoerde onderhoudswerken;
Z in kaart brengen uitvoerders werken;
Z effect energetische ingrepen op conditie;
Z impact van periodiek onderhoud op de toestand van het erfgoed;
Z kostprijzen onderhoudswerken;
Z inspectiefrequentie van de objecten.
Meer informatie over deze indicatoren (o.a. welke bronnen gebruikt worden, de manier waarop gemeten wordt en
waar de resultaten terug te vinden zijn), is te lezen in het hoofdstuk ‘Overzicht indicatoren’.

2. DATA
Voor de Monumentenwacht Monitor worden 2 primaire databronnen gebruikt. Enerzijds gegevens die in
de loop der jaren verzameld werden in een databank, anderzijds gegevens uit bevragingen bij abonnees en
monumentenwachters. Daarnaast bevatten de inspectierapporten van bouwkunde, interieur, archeologie, varend
erfgoed en funerair erfgoed nog veel info in tekst die op dit moment niet op een automatische manier doorzocht
kan worden. Vanaf het gebruik van de rapportagetool (2016 voor bouwkunde, 2021 voor interieur…) wordt een

inhoud

deel van deze inspectie-info op een gestructureerde manier opgenomen in de databank. Jarenlange ervaring met
de objecten en hun inspecties kan tijdens bevragingen bij monumentenwachters aan bod komen.
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2.1. GEGEVENS UIT DE DATABANKEN VAN MONUMENTENWACHT
2.1.1. Basis | bronnen
Van bij de start in 1992 houdt Monumentenwacht de gegevens van aangesloten objecten en de daaraan
gekoppelde inspecties bij, aanvankelijk op papier per provinciale Monumentenwacht, maar gedigitaliseerd
(met terugwerkende kracht) in de 2de helft van de jaren ‘90 in 5 provinciale MS Access databanken volgens
eenzelfde opbouw en structuur. In de loop der jaren werden deze MS Access databanken verfijnd, uitgebreid,
samengevoegd en in 2016 overgezet naar een webbased databank. Monumentenwacht beschikt daarbij over
bijna 30 jaar aan basisgegevens, stelselmatig aangevuld en verder uitgebouwd.

2.1.2. Mijlpalen in databeheer
1992 - start gegevensbeheer
De administratieve gegevens over aangesloten objecten, leden en uitgevoerde dienstverleningen van alle
disciplines zijn beschikbaar vanaf de oprichting van de provinciale Monumentenwachten begin jaren ‘90. Elk
aangesloten object krijgt bij inschrijving in de databank een objectnummer, adres, objectcategorie, functie...
Elk object wordt eveneens gekoppeld aan een eigenaar-beheerder in functie van lidmaatschap, facturatie,
praktische afspraken voor inspecties… Uitgevoerde dienstverleningen worden per object bijgehouden met
het aantal inspectie-uren, type dienstverlening, vaak al met de verantwoordelijke monumentenwachter. De
opgemaakte inspectierapporten worden - indien digitaal beschikbaar - zoveel mogelijk gekoppeld aan de
inspectiegegevens, zodat ze makkelijk raadpleegbaar zijn.

2001 - eerste conditiemetingen voor bouwkunde
In de eerste rapporten kregen alle geïnspecteerde onderdelen van een gebouw bij een standaardinspectie
een quotering ‘goed’, ‘redelijk’, ‘matig’ of ‘slecht’, terug te vinden in de inspectieverslagen. Deze quoteringen
worden vanaf begin jaren 2000 systematisch ingegeven in de databank, per onderdeel met daaraan gekoppeld
de omvang van de vastgestelde problemen in procenten (bv. 70% van de natuurleien dakbedekking is ‘goed’,
30% is ‘matig’). Een globale objectscore voor bouwkundige inspecties werd in 2007 uitgewerkt door een
gewogen gemiddelde te berekenen op basis van deze quoteringen en hun omvang. Aan de manier van
quoteren is sinds 2001 niets veranderd, waardoor de objectscore met terugwerkende kracht beschikbaar is
vanaf 2001.

2012-2013 - rapportage-applicatie in MS Access voor interieur
Voor interieur wordt een inspectierapportage-applicatie opgesteld in MS Access met de bedoeling om het
rapporteren te verbeteren en te uniformiseren. Inspectiegegevens in deze databank zijn bovendien beter
doorzoekbaar dan gegevens in de MS Word-verslagen. Niet iedereen gaat hiermee aan de slag.

De provinciale MS Access databanken worden omgezet naar 1 webbased databank, iMAKS, wat het beheer
moet vereenvoudigen en de gelegenheid biedt om op elk moment een overzicht te hebben van de gegevens
over heel Vlaanderen.

methodiek
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2016-2017 - eengemaakte webbased databank & rapportage in database voor bouwkunde

Voortbouwend op de ervaringen met de ontwikkeling van een rapportagetool voor interieur in MS Access
wordt een applicatie ontwikkeld om info uit de bouwkundige inspecties op een meer gestructureerde manier
bij te houden en te rapporteren. De applicatie is gekoppeld aan iMAKS. Met deze omschakeling wordt ook
de manier van conditiemeten aangepast. Er wordt niet langer een score toegekend per detailonderdeel, maar
een overkoepelende score per groter bouwdeel. Naar analogie met standaarden zoals de NEN 2767 voor
conditiemetingen wordt er overgeschakeld naar een 6-delige schaal. ‘Uitstekend’ en ‘zeer slecht’ worden
toegevoegd aan de bestaande quoteringen. Tevens wordt er een onderverdeling gemaakt naar bouwfysische
toestand, onderhoud en risico’s op vervolgschade en verlies aan erfgoedwaarde. De objectscore voor het
gehele object – voor bouwfysische toestand, onderhoud en risico’s – wordt niet langer berekend, maar door
de verantwoordelijke monumentenwachter ingeschat.

2020-2021 - rapportage in database voor andere disciplines & koppeling met database
agentschap Onroerend Erfgoed
De rapportagetool wordt uitgebreid om ook inspecties van andere disciplines te kunnen opnemen. De
structuur is vergelijkbaar met de bouwkundige inspectie applicatie met vooral inhoudelijke verschillen. Ook de
conditiemetingen worden naar analogie met die van bouwkunde aangepast. Zo stappen de interieurwachters
over van de quotering ‘goed’, ‘redelijk’, ‘matig’, ‘slecht’ per interieurelement naar een conditiescore per
rubriek (gehele object, interieurafwerking, schrijnwerk en beglazing, meubilair, schilderijen, sculptuur &
losse objecten) op een 6-delige schaal en met een onderverdeling naar toestand, onderhoud en risico’s. De
conditiemetingen worden inhoudelijk nog verder uitgewerkt en verfijnd. Voor topstukken en cultuurgoederen
zal de conditie wel per object worden bijgehouden. Relevante gegevens uit de interieurinspecties, inspecties
funerair erfgoed en archeologische inspecties zullen pas de komende jaren beschikbaar worden.
Er wordt een eerste koppeling gemaakt met de database van het agentschap Onroerend Erfgoed op basis
van de wetenschappelijke erfgoedinventaris. Bepaalde gegevens zoals beschermingen kunnen op die manier
gecontroleerd worden of bij aanmelding op een eenvoudige manier worden overgenomen.

2.1.3. Beschikbare gegevens bij Monumentenwacht
Hoe worden objecten geteld?
De objecten die bij Monumentenwacht aansluiten, krijgen een uniek objectnummer toegekend. Desondanks
kunnen ze op verschillende manieren geteld worden: vandaag aangesloten of niet meer aangesloten,
inspecteerbare gehelen en administratieve hoofdobjecten, op basis van ‘unieke’ locaties en bijbehorende
deelobjecten, objecten die gekoppeld kunnen worden aan een object op de inventaris van het agentschap
Onroerend Erfgoed…
In navolging van de voorbije jaren wordt gerekend met de ‘inspecteerbare gehelen’, ook wel ‘te inspecteren
gehelen’ genoemd. Dat zijn de objecten die op zichzelf geïnspecteerd worden en een bijhorend inspectieverslag
krijgen. Voor de meeste objecten is een inspecteerbaar geheel gelijk aan één erfgoedobject met één eigenaar
en één adres. Sommige objecten zijn echter complex en bestaan uit meerdere op zich staande gebouwen,
inhoud

mogelijk elk met een eigen opbouw, materialen, stijl en toestand. Zo wordt een kasteelsite opgesplitst in
aparte deelobjecten voor het kasteel zelf, het koetshuis, kleine erfgoedelementen in de tuin, een ijskelder...
Een abdij wordt opgesplitst in verschillende min of meer losstaande vleugels of aparte gehelen en de kerk.
Veelal praktische oplossingen om een inspectie en de daarbij horende verslagen overzichtelijk te houden.
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De toestand van deze afzonderlijke gebouwen wordt toegekend per deelobject. Dat heeft als nadeel dat er
moeilijk gesproken kan worden over ‘de toestand’ van een bepaald complex. Anderzijds krijgt een eigenaarbeheerder op die manier een beter overzicht over de conditie van de verschillende deelobjecten en kan hij
beter inschatten welke deelobjecten prioritaire zorg nodig hebben.
Ook meerdere eigenaars of beheerders van 1 onroerend goed, kunnen leiden tot een opsplitsing in
verschillende deelobjecten omdat elke eigenaar enkel het verslag van zijn eigendom krijgt. De opsplitsing
gebeurt dan om administratieve redenen en misschien minder omdat het erfgoedobject erom vraagt. Zo
kan een kerk opgedeeld worden in de toren, die eigendom is van de gemeente, en de rest van de kerk in
eigendom of beheer van de kerkfabriek. In een begijnhof kunnen delen in beheer zijn van particulieren, het
OCMW, de kerkraad…

Beschermd en historisch waardevol
Per aangemeld object wordt bekeken of het gekoppeld kan worden aan een erfgoedobject op de inventaris
van onroerend erfgoed en of er beschermingen van toepassing zijn. Zowel het ID-nummer van de inventaris
als eventuele beschermingen worden tot vandaag manueel ingegeven bij inschrijving en bij een volgende
dienstverlening gecontroleerd en zonodig aangepast. Recente beschermingen van langer aangesloten en
niet meer actieve objecten zijn mogelijk niet helemaal up-to-date. De beschermingen als monument zijn vrij
accuraat ingevuld, andere beschermingen zoals gelegen in een stads-of dorpsgezicht, een cultuurhistorisch
landschap of beschermde archeologische site zijn niet overal even consequent aangevuld.
2021: de voorziene koppeling met de inventarisdatabank van Onroerend Erfgoed kan een controle
mogelijk maken en de gegevens van zowel beschermingen als (vastgestelde) inventarissen - in de mate
van het mogelijke automatisch - verbeteren.

Extra (object)gegevens
Naast de koppeling aan de inventaris en het opnemen van beschermingen wordt gekeken naar eventueel
andere historische of archeologische relevantie. Bij elk object wordt extra informatie bewaard, onder meer
de oorspronkelijke en huidige functie, de objectcategorie als inschatting voor de grootte en complexiteit van
een object en een geocodering. Naast deze objectgegevens worden alle uitgevoerde dienstverleningen en
info over de abonnee bijgehouden in de databank van Monumentenwacht. De gegevens zijn beschikbaar in
de dashboards of daar via filters raadpleegbaar. Een overzicht van alle bijkomende gegevens is beschikbaar
in bijlage 1 – Beschikbare gegevens bij Monumentenwacht

Conditie
2017
Sinds 2017 wordt de conditie bij bouwkundige inspecties opgesplitst in bouwfysische staat, onderhoud en
risico’s. Onder ‘bouwfysische staat’ wordt er een globale inschatting gemaakt van de staat van het erfgoed
overspanning, schrijnwerk en beglazing, afwerking en inrichting, technische installaties en site en omgeving).
Het geeft een momentopname van de materiële conditie van dat object op het ogenblik van inspectie. De
conditie ‘onderhoud’ geeft info over de manier waarop een gebouw onderhouden wordt en hoe nauw adviezen,
problemen en risico’s opgevolgd worden. Onder ‘Risico’ wordt een score gegeven naargelang er een snellere
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in zijn geheel en per bouwonderdeel (dak, dakwaterafvoer, kapconstructie en zolder, draagstructuur en

materiële verwering of verstoring van de erfgoedwaarde te verwachten valt als de beheerder niet tijdig ingrijpt.
Allerlei factoren kunnen hierin meespelen: klimatologisch, bouwtechnisch, ouderdom, geologisch, gebruik,
eventueel gevolgschade aan historisch zeldzame en kwetsbare onderdelen, calamiteiten…
De condities worden ingegeven in de rapportagetool en opgeslagen in de databank voor het gehele object
en alle (relevante) bouwonderdelen. Ze worden per opsplitsing gescoord op een zesdelige schaal en voorzien
van een korte toelichting. Voor dit eerste monitorrapport wordt enkel de bouwfysische toestand van het
gehele object gebruikt. Volgende scores worden toegekend:
Z uitstekend: zopas goed gerestaureerd of hersteld; goed onderhouden; vertoont geen gebreken;
Z goed: geen bouwkundige gebreken; enkel onschuldige verweringsverschijnselen;
Z redelijk: normale verweringsverschijnselen en kleine bouwkundige tekortkomingen die geen directe
invloed hebben op de stabiliteit of bewaring van de onderdelen van de rubriek;
Z matig: bouwkundige tekortkomingen die een nefaste invloed kunnen hebben op de onderdelen van de
rubriek of gevolgen voor andere bouwelementen;
Z slecht: ernstige structurele problemen en gevaar voor de stabiliteit;
Z zeer slecht: ernstig verval, dit gebouw(onderdeel) is globaal genomen in zijn voortbestaan bedreigd.
‘Onderhoud’ en ‘risico’ zijn zeker interessant om verder te onderzoeken en geven een belangrijke
nuance aan de bouwfysische conditie, maar de gegevens zijn voorlopig nog beperkt. Ze zullen in komende
edities toegevoegd worden.

Vóór 2017?
Voor de omschakeling naar de rapportagetool werd al een conditiemeting bijgehouden in de databank voor
bouwkundige inspecties en dat sinds 2001. Er werd een score gegeven aan de bouwfysische conditie van
het gehele object op basis van een berekend en gewogen gemiddelde van de inschattingen op detailniveau,
waarbij de staat van bv. daken en goten zwaarder weegt dan de binnenafwerking.
Om de data van vóór 2017 te kunnen vergelijken met de huidige conditiemetingen en een evolutie in de tijd
te kunnen weergeven, worden deze gelijkgeschakeld. Het gaat voorlopig enkel over de globale bouwfysische
objectscore in procenten die omgezet wordt naar de huidige zesdelige schaal. Een inschatting naar onderhoud
en risico kan niet meegenomen worden uit het verleden omdat die toen niet gescoord werd. De bouwfysische
toestand van de grote onderdelen zou op een gelijkaardige manier herschaald kunnen worden, maar is nog
niet voorzien in dit rapport.
De conditiebeschrijvingen in alle inspectierapporten en (vroegere) conditiescores per detailonderdeel voor
bouwkunde, interieur en varend erfgoed kunnen niet automatisch uit de MS Word-rapporten gefilterd worden
en zijn niet meegenomen in dit verhaal. Ook de informatie uit archeologische inspectierapporten in MS Word
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de “aantastingen en bedreigingen”, de “staat van onderhoud”
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2020-2021
De rapportagetool wordt uitgebreid en aangepast zodat ook inspecties uit andere disciplines op een uniforme
manier met eigen accenten kunnen ingegeven worden. Voor molens en interieur is de structuur beschikbaar.
In de loop van 2021 zullen ook inspecties van funerair erfgoed volgens een eigen systeem ingegeven kunnen
worden. De conditie van het ‘gehele object’ blijft gelijkvormig, zodat die - waar relevant - vergeleken kan
worden. Voor archeologie lijkt het logischer om in te zetten op een conditiescore voor onderhoud en mogelijke
risico’s eerder dan te focussen op de ‘fysische’ toestand. Het is immers op basis van visuele waarnemingen
moeilijk in te schatten in hoeverre de archeologische informatiewaarde intact bewaard gebleven is.

2.1.4. Kanttekeningen nauwkeurigheid | betrouwbaarheid
Gegevens verzamelen in databank
De meeste administratieve gegevens in de databank worden ingegeven door een of meerdere (administratieve)
medewerkers per provinciale Monumentenwacht die in de loop der jaren al eens wisselden. Een handleiding
met richtlijnen helpt om de gegevens over de provinciegrenzen heen op een uniforme manier in te geven,
samen met regelmatige overlegmomenten met alle administratieve medewerkers en per kwartaal of jaarlijks
‘automatische’ checks op de databank.
De monumentenwachters geven de inspectiegerelateerde gegevens zoals inspectie-uren ter plaatse en
inspectieteams in, maar eveneens info over de erfgoedobjecten en conditiemetingen. Ook hier gelden
vooropgestelde richtlijnen aangevuld met ijkoefeningen, regelmatige overlegmomenten en controles op
anomalieën in de databank. De monumentenwachters inspecteren doorgaans met 2, waardoor ze van hun
collega wachter feedback krijgen bij het opmaken van het inspectierapport en het geven van conditiescores.
In tegenstelling tot de administratieve gegevens die vaak ‘juist’ of ‘fout’ zijn, gaat het bij de door
monumentenwachters ingevulde conditiemetingen om inschattingen.

Statistische betrouwbaarheid - objecten
Om te weten of de bij Monumentenwacht aangesloten objecten representatief zijn voor ‘het onroerend
erfgoed in Vlaanderen’, kan alvast het aantal objecten bij Monumentenwacht afgezet worden ten opzichte
van het geïnventariseerd en beschermd aantal erfgoedobjecten (bouwkunde) bij het agentschap Onroerend
Erfgoed. Of inhoudelijk alle types erfgoed, erfgoed van verschillende leeftijden, stijlen, regio’s… voldoende
vertegenwoordigd zijn, moet verder onderzocht worden en daarvoor is de koppeling met de inventarisdata
noodzakelijk.
De vergelijking in onderstaande grafiek is richtinggevend. Enerzijds worden de objecten op de inventaris
van Onroerend Erfgoed niet helemaal op dezelfde manier geteld als de objecten bij Monumentenwacht.
Anderzijds is hier een preliminaire dataverzameling uit de inventaris van Onroerend Erfgoed gebruikt die
de verhouding tussen het totale potentieel aan (vastgesteld) bouwkundig erfgoed volgens de inventaris en
de bij Monumentenwacht aangesloten objecten die een link hebben met de inventaris van het agentschap
Onroerend Erfgoed (N=65.224 vastgesteld bouwkundig erfgoed op de inventaris agentschap Onroerend
Erfgoed, n=7584 inspecteerbare gehelen bij Monumentenwacht op 7-4-2021). Volgens deze gegeven is in de
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nog afgestemd en verfijnd moet worden in de loop van 2021. Het geeft echter wel een eerste indicatie voor

provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen tussen de 11 en 14% van het vastgesteld bouwkundig
erfgoed aangesloten bij Monumentenwacht, in Vlaams-Brabant 35% en in West-Vlaanderen net geen 5%.

fig. 1. Verhouding tussen het vastgesteld bouwkundig erfgoed (bewaard en met aanwezige erfgoedwaarde) op
de inventaris van Onroerend Erfgoed per provincie en de bij Monumentenwacht aangesloten objecten
(inspecteerbare gehelen die een link hebben met de inventaris) per provincie

Bij de objecten beschermd als monument liggen de verhoudingen hoger. In tegenstelling tot voorgaande
grafiek waarbij de ‘inspecteerbare gehelen’ geteld worden, wordt in onderstaande grafiek gekeken naar het
aantal unieke objecten. Naast ‘enkelvoudige objecten’ zoals woningen, kerken… worden complexere sites
met meerdere opzichzelfstaande delen zoals een kasteel, begijnhof, abdij… als 1 object geteld in plaats
van meerdere inspecteerbare gehelen. Bijna 45% van de objecten beschermd als monument lijken volgens
deze gegevens aangesloten bij Monumentenwacht (N=7197 beschermde monumenten bij het agentschap
Onroerend Erfgoed, n=3220 unieke objecten bij Monumentenwacht met een bescherming als monument). In
Vlaams-Brabant is die verhouding het hoogst met bijna 75% (N=860, n=642), in West-Vlaanderen het laagst
met 30% (N=1899, n=572). Net zoals bij Monumentenwacht zitten er grote verschillen in de verdeling per
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provincie al liggen de verhoudingen anders.

16

monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

fig. 2. Verhouding tussen het als monument beschermd erfgoed (bewaard en met aanwezige erfgoedwaarde)

op de inventaris van Onroerend Erfgoed per provincie en de bij Monumentenwacht aangesloten objecten
(unieke objecten met een bescherming als monument) per provincie

Statistische betrouwbaarheid - conditie en inspecties
Condities en inspectiegegevens zijn gekoppeld aan de objecten, alleen worden ze niet jaarlijks verzameld
en geüpdatet. Ze worden geactualiseerd na een inspectie of eventueel bij een andere dienstverlening
(werken, metingen, adviezen…). Dat betekent dat geïnspecteerde objecten in 2020 niet dezelfde objecten
zijn als diegenen die geïnspecteerd werden in 2019, 2018, 2017 of 2016… Voor alle disciplines varieert
de inspectiefrequentie of ‘tijd tussen 2 inspecties’ afhankelijk van de inspectiecapaciteit van de provinciale
Monumentenwachten waarbinnen het object gelegen is, de aard en toestand van het object en de vraag van
de abonnee.
De bouwkundige wachters voeren jaarlijks zo’n 1025 inspecties uit waarbij conditiescores gegeven worden.
Daaronder vallen ook moleninspecties en inspecties funerair erfgoed, alhoewel die in sommige provincies
ook door gespecialiseerde interieurwachters worden uitgevoerd. De gegevens zijn beschikbaar sinds 2001
met een aanpassing in de methodiek in 2017.
Interieurwachters inspecteren samen zo’n 125 erfgoedobjecten per jaar en voeren doorgaans minder
herhaalinspecties uit. Zij zijn in 2020 gestart met het ingeven van een conditie in de database voor de
toestand, het onderhoud en de risico’s van het interieur. In de loop van 2021 wordt de conditiemeting verder
uitgewerkt en worden de risico’s voor het gehele object verder opgesplitst. De nu beschikbare cijfers zijn dus
nog zeer beperkt en slechts een eerste start. Ze zijn (nog) niet representatief voor de conditie van het interieur
in Vlaanderen. Het dashboard met de conditiemeting voor de staat van het interieur dient enkel als voorbeeld
om aan te geven welke informatie op termijn beschikbaar kan zijn. Conditiemetingen uit interieurinspecties in
inhoud

de MS Access databank zijn fragmentarisch en worden niet opgenomen.
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2.2. GEGEVENS UIT BEVRAGINGEN
Niet alle informatie gevraagd in de indicatorenlijst is beschikbaar in de databank van Monumentenwacht.
Dat geldt voor verschillende indicatoren gebundeld onder het hoofdpakket ‘In kaart brengen van de werking
en impact van Monumentenwacht’. Deze kennis zal worden verzameld aan de hand van online bevragingen
bij abonnees en overlegmomenten met monumentenwachters vanaf 2021. De antwoorden van abonnees
worden teruggekoppeld met de wachters tijdens overlegmomenten per provincie, waarbij gepolst wordt naar
hun mening en ervaring. Vervolgens worden de bevindingen samengevoegd en eveneens verwerkt zoals de
gegevens uit de databanken. Geanonimiseerde resultaten zullen vanaf 2022 ter beschikking worden gesteld
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via het monitorrapport en dashboards.
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IV

ANALYSE VAN GEGEVENS

1. BIG QUERY EN DATA STUDIO
Om de data overzichtelijk te kunnen voorstellen, worden de nodige gegevens uit de databank van Monumentenwacht
ingelezen en voorbereid in Big Query. Een of meerdere datasets worden van daaruit beschikbaar gesteld in Data
Studio in functie van een visualisatie. Beide systemen zijn van Google en compatibel met de online databank
van Monumentenwacht. De data kunnen eventueel aangevuld worden met info uit spreadsheets en/of externe
databanken, zowel in Big Query als (met enkele beperkingen) in Data Studio. Op 2 spreadsheets na komen alle
gegevens in dit rapport uit de databank van Monumentenwacht.
In functie van de Monumentenwacht Monitor en als basis voor dit rapport zijn 2 sets dashboards opgezet met
(voorlopig) dezelfde pagina’s en grafieken: een set met lopende data uit de Monumentenwacht databank tot en
met gisteren en een set met data tot en met 31-12-2020. De gegevens uit de databank voor de lopende data
worden dagelijks geüpdatet; voor de gegevens tot en met 31-12-2020 werd een aparte databron opgemaakt op
1-1-2021. De spreadsheets worden jaarlijks of ad hoc geüpdatet. De gegevensset tot en met 31-12-2020 wordt
verder gebruikt voor het cijfermateriaal in dit rapport. Beide sets zijn beschikbaar en raadpleegbaar voor externe
gebruikers.
De dashboards zijn op een gelijkaardige manier opgebouwd met - meestal - enkele pagina’s per dashboard, een
beknopte uitleg per pagina en bovenaan enkele ‘bedieningsknoppen’ waarmee de weergegeven informatie gefilterd
kan worden. Linksboven kan via de tekst of het uitklapmenu onder de dashboardtitel tussen de verschillende
pagina’s genavigeerd worden; de bedieningsknoppen rechtsboven bestaan meestal uit dropdownmenu’s waaruit
een of meerdere items geselecteerd kunnen worden. De bedieningsknoppen kunnen verschillen per pagina,
afhankelijk van de inhoud. Sommige knoppen (meestal de locatiegebonden knoppen) filteren tegelijk op alle
pagina’s van het dashboard en niet enkel de pagina waar een selectie gemaakt werd. De selectie is zichtbaar
en aanpasbaar op elke pagina. De filter kan verfijnd worden door onder verschillende bedieningsknoppen een
bepaalde selectie te maken. In sommige grafieken kan er via pijltjes rechtsboven (die verschijnen als de cursor
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over de grafiektitel beweegt) geschakeld worden tussen verschillende niveaus.

fig.3. Opbouw dashboard met links boven navigatie tussen de verschillende pagina’s en rechtsboven
bedieningsknoppen om gegevens te filteren
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2. BESCHIKBARE DASHBOARDS
Monumentenwacht in cijfers
Dit dashboard toont een overzicht met kerncijfers van nu (lopende data) en de cijfers van afgelopen jaar (2020).
Leden Monumentenwacht
Leden Monumentenwacht (2020)
De dashboards tonen de objecten en leden bij Monumentenwacht. Enkel de objecten die vandaag of op 31-122020 (voor de dashboards van 2020) aangesloten zijn, worden meegerekend. Behalve enkele objecten die zich de
afgelopen 2 jaar opnieuw hebben aangemeld bij een van de provincies, wordt het varend erfgoed niet meegeteld.
Z aantal objecten  aantal objecten en verschillende manieren waarop objecten geteld kunnen worden
Z objecten per functie  aantal objecten (inspecteerbare gehelen) per oorspronkelijke en/of huidige
functie
Z objecten per objectcategorie  de objectcategorie is een indicatie voor de grootte en complexiteit van
de inspecteerbare gehelen
Z beschermingen  aantal bij Monumentenwacht aangesloten objecten waaraan een bescherming wordt
toegekend
Z abonnees  aantal abonnees en de verdeling van de objecten per abonnee
Z evolutie objecten (overzicht)  met aan- en afmeldingen per jaar (filters kunnen de grafiek verstoren)
Z evolutie objecten  dezelfde gegevens als voorgaande pagina, maar naast elkaar, zodat de filters
toegepast kunnen worden
Z evolutie objecten, dienstverleningen en VTE’s  De grafiek maakt gebruik van een andere databron,
waardoor de filterfunctie beperkt is tot ‘provincies’
Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht
Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht (2020)
De dashboards geven de laatste conditie weer van de bij Monumentenwacht aangesloten objecten (inspecteerbare
gehelen). Hoofdobjecten en varend erfgoed worden niet opgenomen. De ‘laatst gegeven conditiescore’ voor een
bepaald object bevat de ‘recentst’ gekende score. Alhoewel de meeste scores dateren van een inspectie van de
laatste 5 jaar, kunnen scores ook ouder zijn.
Z laatste conditie objecten bouwkunde en molens  kaart met laatste conditiescores. De cirkelgrafiek
geeft een idee van de verhouding van de op kaart getoonde scores
Z conditie beschermde objecten bouwkunde en molens  overzicht van de verdeling van de laatste
conditiescores voor bouwkundig en molenerfgoed en het jaar waarin de scores gegeven werden
Z conditie beschermde objecten interieur  idem voor interieurinspecties. Dit is slechts een start van
ingegeven conditiescores en (nog) niet representatief voor de toestand van het waardevolle interieur in
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Werking en impact van Monumentenwacht
Werking en impact van Monumentenwacht (2020)
In tegenstelling tot voorgaande dashboards worden hier alle provinciale dienstverleningen voorgesteld, zowel voor
aangesloten objecten als objecten die ondertussen geen lid meer zijn. De dienstverleningen voor archeologie en
varend erfgoed, kostprijsindicatie… worden hieruit gefilterd. Enkele varend erfgoedobjecten die vandaag onder
de provinciale dienstverlening vallen, zijn opgenomen.
Z type dienstverlening en evolutie  aantal dienstverleningen en evolutie per type dienstverlening
Z dienstverlening per discipline  aantal dienstverleningen en evolutie per discipline
Z inspectiefrequentie bouwkunde  tijd tussen bouwkundige dienstverleningen
Z inspectiefrequentie interieur  tijd tussen dienstverleningen interieur
Naast deze vrij beschikbare dashboards, zijn dashboards opgemaakt voor gebruik binnen Monumentenwacht
met detailinformatie zoals evolutie in condities en dienstverleningen per object, maar ook dashboards met
checks om de database op orde te houden. Omdat deze dashboards mogelijk gevoelige informatie kunnen
bevatten, al dan niet op 1 persoon of object terug te brengen, zijn ze niet openbaar.

3. ENKELE DASHBOARDS UITGELICHT
In dit hoofdstuk worden verschillende dashboards overlopen en worden enkele markante filters uitgelicht en
toegelicht. De gebruiker kan zelf met de dashboards aan de slag en via de bedieningsknoppen eigen filters en
filtercombinaties instellen.

inhoud

3.1. OVERZICHT - KERNCIJFERS

fig. 4. Kerncijfers (dd. 20-4-2021) met rechts de belangrijkste cijfers van 2020 en links de lopende gegevens.
(Monumentenwacht in cijfers)
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Dit overzicht geeft de belangrijkste cijfers mee van het afgelopen jaar en de lopende cijfers. Er kan
doorgeklikt worden naar de relevante dashboards die uitgebreidere informatie bevatten. De info maakt
gebruikt van gegevens uit de databank van Monumentenwacht (iMAKS) die dagelijks wordt geüpdatet
(voor de lopende cijfers), samen met een spreadsheet met data die jaarlijks wordt aangepast, o.a. voor de
personeelsgegevens. Het aantal monumentenwachters en daarbij horende VTE’s zijn gegevens van 31-12-2020.

3.2. IN KAART BRENGEN VAN ERFGOEDOBJECTEN EN EIGENAARS (LEDEN) AANGESLOTEN
BIJ MONUMENTENWACHT
3.2.1. Aantal objecten
Het aantal objecten dat aangesloten is bij Monumentenwacht, wordt doorgaans berekend uit het aantal
‘te inspecteren gehelen’ zonder de daaraan gekoppelde administratieve hoofdobjecten. Er zijn ook andere
manieren om ze te tellen, bijvoorbeeld als ‘unieke objecten’ (objecten met één adres) of er kan gekeken
worden naar die objecten die gekoppeld kunnen worden aan een erfgoedobject op de inventaris van het
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agentschap Onroerend Erfgoed.

fig. 5. Leden Monumentenwacht (2020) - aantal objecten: verschillende mogelijkheden om te tellen
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Op 31-12-2020 zijn bij Monumentenwacht 7564 objecten (inspecteerbare gehelen) aangesloten, verspreid
over de vijf Vlaamse provincies. De provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen hebben de
meeste objecten in portefeuille, goed voor 3/4 van het totale aantal, Limburg en West-Vlaanderen vullen het
overblijvende vierde.
te onderzoeken in 2021, wanneer de koppeling met de inventaris Onroerend Erfgoed beschikbaar
is: of het aantal aangesloten objecten per gemeente in verhouding ligt met het aantal geïnventariseerde
erfgoedobjecten bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

fig. 6. Leden Monumentenwacht (2020) - aantal objecten - inspecteerbare gehelen en hoofdobjecten
Opvallend is dat de provincie Vlaams-Brabant meer ‘grotere gehelen’ heeft of alleszins zijn objecten in
verhouding met de andere provincies vaker opsplitst in hoofdobjecten en deelobjecten. De opsplitsing in
hoofd- en deelobjecten is historisch gegroeid afhankelijk van de noden en wijkt daardoor ook wat af per
provincie. Met de omschakeling in 2017 naar een nieuw rapportagesysteem, kunnen ook overzichtelijke
inspectierapporten worden opgesteld over grotere complexen, waardoor een opdeling in meerdere
deelobjecten in functie van een duidelijke rapportage niet langer noodzakelijk is.
te onderzoeken in 2021: opsplitsing in hoofd- en deelobjecten uniformiseren; kijken waar een
opsplitsing niet meer zinvol is. Vlaams-Brabant is in 2020 met deze oefening gestart.
Op gemeentelijk niveau zijn de meeste objecten te vinden in de steden Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge
en Mechelen. De top 5 is dezelfde of we nu kijken naar het aantal inspecteerbare gehelen, het aantal unieke
objecten of het aantal objecten dat gekoppeld kan worden aan de inventaris. De gemeenten Diest, Lier,
Kortrijk, Hoogstraten, Oostende, Sint-Truiden en Dendermonde strijden om een plek bij de eerste 10,
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afhankelijk van de manier waarop de objecten geteld worden.
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fig. 7. Leden Monumentenwacht (2020) - aantal objecten - inspecteerbare gehelen: hoofdgemeenten met het

hoogste aantal objecten in portefeuille. Bijna 10% van de bij Monumentenwacht aangesloten objecten (701
van 7564 inspecteerbare gehelen) is gelegen in de stad Antwerpen (incl. deelgemeenten)

3.2.2. Oorspronkelijke en huidige functie
Aan de objecten bij Monumentenwacht worden 1 of 2 oorspronkelijke functies en 1 of 2 huidige functies
gekoppeld. Kerken/kapellen en woningen beslaan meer dan de helft van het objectenbestand.

fig. 8. Leden Monumentenwacht (2020) - objecten per functie - oorspronkelijke en huidige functie (N=7564 objecten)
te onderzoeken: of (groepen) functies die Monumentenwacht hanteert gekoppeld kunnen worden aan
(groepen) typologische objecten op de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Leegstand
377 of 5% van de objecten krijgen ‘leegstand’ als huidige functie. Het risico dat deze objecten achteruit gaan,
is groter dan bij objecten die bewoond of regelmatig gebruikt worden. Een regelmatige controle ontbreekt
hier en problemen worden vaak laattijdig opgemerkt. Het gaat om een 100-tal oorspronkelijke woningen,
30 kastelen of buitenplaatsen en 20 kerken. Ook landbouw en industrie samen zijn goed voor een 100tal objecten die vandaag leegstaan. Leegstaande woningen zijn vooral terug te vinden in het centrum van
inhoud

Vlaanderen (provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant).
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fig. 9. Leden Monumentenwacht (2020) - objecten per functie – De linkergrafiek toont de oorspronkelijke functie
voor alle objecten waarvan de huidige functie = leegstand (N=377 van de 7564 objecten met huidige
functie= leegstand)

Kerken en kapellen
Kerken en kapellen beslaan met 30% (of 2277 objecten) het grootste aandeel binnen de ‘oorspronkelijke
functies’ en worden ook vandaag nog voor 96% als kerk of kapel beschouwd. De overige 4% (of 91 objecten)
kreeg een nieuwe invulling als cultuur, onderwijs, recreatie, horeca, maar ook leegstand (0.9% - 20 objecten).
De groep ‘kerken en kapellen’ is uitgebreid en uiteenlopend. Het gaat van boom- en veldkapellen over
grote kapellen in gebruik voor erediensten, schoolkapellen, parochiekerken, abdijkerken tot kathedralen.
Cijfers van enkele jaren geleden geven aan dat 80% van de 1787 Vlaamse parochiekerken aangesloten is bij
Monumentenwacht (1428 parochiekerken).

fig. 10. Leden Monumentenwacht (2020) - objecten per functie (oorspronkelijke functie= kerk). De linkergrafiek
geeft het aandeel objecten weer die van oorsprong ‘kerk of kapel’ zijn (2277 van de 7564 objecten). In de
rechtergrafiek is te lezen welke functie deze kerken of kapellen vandaag hebben.

Van de in totaal 2277 kerken en kapellen zijn er 1417 in eigendom/beheer van de kerkraad, 663 van stad of
gemeente en de overige 8,7% van andere type eigenaars (zie leden Monumentenwacht).
In tegenstelling tot de objectenverdeling bij Monumentenwacht over de verschillende provincies, zijn de kerken/
kapellen evenwichtiger verdeeld over de verschillende provincies: zo’n 17% voor Limburg en West-Vlaanderen,
zo’n 20% voor Antwerpen en Vlaams-Brabant en met 25% liggen de meeste kerken/kapellen in Oost-Vlaanderen.

aan kerken en kapellen in Vlaanderen.
te onderzoeken: in het kader van de beleidsvraag rond parochiekerken hoeveel van deze kerken en kapellen nog dienst doen als parochiekerk, welke kerken al nevenbestemmingen kregen of herbestemd werden.  
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te onderzoeken: of de regionale verdeling van de kerken en kapellen overeenkomt met het potentieel

Molens
Binnen de portefeuille van Monumentenwacht zitten 199 objecten met ‘molen’ als oorspronkelijke functie.
Vandaag staat daar nog zo’n 70% van gecatalogeerd als molen. De rest heeft een nieuwe functie gekregen
als woning, cultuur, horeca, recreatie of leegstand.

fig. 11. Leden Monumentenwacht (2020) - objecten per functie – De linkergrafiek toont het aantal objecten met
oorspronkelijke functie = molen (199 van de 7564 objecten). De rechtergrafiek toont de verdeling voor de
199 objecten met als oorspronkelijke functie molen

fig. 12. Leden Monumentenwacht (2020) - objecten per functie (oorspronkelijke functie = molen) verdeling per
provincie en per huidige functie voor objecten met molen als oorspronkelijke functie

3.2.3. Aantal objecten per objectcategorie
Aangesloten objecten kunnen, naast een indeling volgens functie, ook ingedeeld worden volgens een
objectcategorie. De 6 objectcategorieën zijn gebaseerd op een inschatting van het volume van een object.

inhoud

Deze geven eveneens een indicatie voor de grootte en complexiteit van een object en bijhorende inspectie.
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fig. 13. Leden Monumentenwacht (2020) – objecten per objectcategorie (N7564 = inspecteerbare gehelen)
Kerken en kapellen zijn breed vertegenwoordigd in alle objectcategorieën. Dit type objecten gaat dan ook van
een klein boom- en straatkapelletje, niet of nauwelijks toegankelijk, tot de grote kathedralen die ons land rijk
is. Woningen vallen vooral onder categorie 2 en 3, resp. tussen 100 en 1000m³ en tussen 1000 en 10000m³.
Ook molens vallen vooral onder categorie 2 en 3. Het feit dat ook kastelen en abdijen in verschillende
categorieën terug te vinden zijn, heeft te maken met het feit dat die complexe gehelen vaak opgedeeld zijn
in deelobjecten met een eigen objectcategorie. Individuele woningen in een begijnhof vallen eerder onder
categorie 2, terwijl de kerk eerder onder categorie 3 of 4 zal vallen. Buitenelementen in een kasteelsite,
zoals een ijskelder of kleine erfgoedelementen in het park worden vaak apart geïnspecteerd en vallen onder
categorie 1; een koetshuis of schuur onder categorie 2, terwijl het kasteel zelf onder categorie 3 of 4 valt.

3.2.4. Beschermingen
Van de ‘te inspecteren gehelen’ bij Monumentenwacht valt ongeveer 2/3 onder een of andere vorm van
bescherming. De meeste objecten (92%) zijn beschermd als monument. Zo’n 25% is (eveneens) gelegen
in een beschermd stads- of dorpsgezicht, iets meer dan 10% ligt binnen een beschermd cultuurhistorisch
landschap. Een object kan onder meerdere beschermingen vallen.

wordt naar ‘unieke objecten’. De grotere gehelen en kasteelsites, vierkantshoeven, abdijen e.d. worden
daarbij maar 1 keer geteld onafhankelijk van het aantal onderdelen voor inspectie. De ‘2/3’ objecten waarop
een bescherming rust, staat voor 68% of 5150 van de 7546 ‘te inspecteren gehelen’ en 66% of 3406 van de
5185 ‘unieke objecten’.  
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De verdeling 2/3 met bescherming en 1/3 zonder bescherming blijft nagenoeg gelijk wanneer er gekeken

fig. 14. Leden Monumentenwacht (2020) - beschermingen Objecten met een bescherming en types beschermingen.
Het aandeel ‘objecten met bescherming’ is groter in Antwerpen en Oost-Vlaanderen (resp. 75% en 71%) dan
in de andere provincies (resp. 64%, 63% en 61% in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg).
Naar oorspronkelijke functie zit er een grote variatie in het aantal bij Monumentenwacht aangesloten
objecten waarop een bescherming rust: 36% van het funerair of herdenkingserfgoed, 58% van de kerken
en kapellen, 62% van de landbouw objecten, 69% van de woningen, 74% van de industriële complexen,
77% van de kastelen en onderwijsgebouwen en 92% van de molens, abdijen en begijnhoven. Dit zijn de
cijfers voor de grootste functies in Vlaanderen. De variatie en percentages zijn vergelijkbaar voor de ‘huidige
functies’. Opmerkelijk is dat 80% (302 van de 377) van de leegstaande objecten onder een bescherming valt
als 3de hoogste percentage na molens en abdij/begijnhof.
Regionaal zitten hier ook grote verschillen op. De 58% of 1309 kerken/kapellen met een bescherming
schommelt tussen 44% (171) van de kerken/kapellen met bescherming in West-Vlaanderen en 68% (384) in
Oost-Vlaanderen. De 69% of 1196 woningen met bescherming in Vlaanderen schommelt tussen 55% (247)
in Vlaams-Brabant en 83% (77) in Limburg.

inhoud

Bij steekproef blijkt dat de beschermingen als monument goed ingevuld zijn in de databank van
Monumentenwacht. De andere beschermingen zijn echter minder accuraat. Zo bleek bij nazicht van de
beschermde archeologische sites dat 20 van de 5185 bij Monumentenwacht aangesloten objecten met
bescherming gekoppeld kan worden aan een beschermde archeologische site, in plaats van 9.
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te onderzoeken in 2021: controle op de gegevens van beschermingen wanneer de koppeling gelegd
kan worden met de data van het agentschap Onroerend Erfgoed.
te onderzoeken in 2021: of het aantal aangesloten objecten met bescherming overeenkomt met
het potentieel aan objecten met een bescherming binnen Vlaanderen en of dit de regionale verschillen
zoals het aandeel van 75% in Antwerpen t.o.v. 61% in Limburg kan verklaren. In Limburg en VlaamsBrabant wordt vanuit de provincie ingezet op de ondersteuning van niet-beschermd erfgoed, o.a. door
het toekennen van premies, wat een hoger aandeel aan lidmaatschappen van niet-beschermd erfgoed
zou kunnen verklaren.

3.2.5. Leden bij Monumentenwacht
Het aantal leden bij Monumentenwacht is onder te verdelen in 3 grote groepen: bisdom & kerkraden (38%),
openbare besturen (13%) en privé-eigenaars (particulier, vennootschap, vzw - 48%). De overige 1% zijn
instellingen of anderen.

fig. 15. Leden Monumentenwacht (2020) - abonnees

Bisdom & kerkraden
Zo’n 38% of 1219 van de leden bij Monumentenwacht zijn kerkraden of bisdommen, samen goed voor een
kleine 23% van de objecten (of 1709 van de 7564 inspecteerbare gehelen). Van de 1709 objecten hebben
er 1417 ‘kerk of kapel’ als oorspronkelijke functie. De overige objecten zijn woningen, abdijgebouwen,

inhoud

begraafplaatsen, onderwijs-, cultuur- of landbouwgebouwen.
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fig. 16. Leden Monumentenwacht (2020) - abonnees (status abonnee = kerkraad, bisdom)

Openbare besturen
De openbare besturen daarentegen zijn telkens met meerdere objecten aangesloten. Slechts 13% (390 van de
3176 leden) van de leden bezitten 40% (3030 van de 7564 objecten) van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten. Bijna alle steden en gemeenten zijn lid bij Monumentenwacht met 1 of meerdere objecten. De

inhoud

grootste aantallen objecten in de portefeuille van Monumentenwacht zijn gelegen in de grote kunststeden.

fig. 17. Leden Monumentenwacht (2020) - abonnees (status abonnee = stad of gemeente, OCMW, provincie,
Vlaamse Gemeenschap, rijk, intercommunale)
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Privé-eigenaars
De groep privé-eigenaars maakt bijna de helft uit van de leden (45% of 1539 van de 3176 leden), maar bezit
‘slechts’ een derde van de objecten (36% of 2746 van de 7564 objecten). De meeste particulieren zijn aangesloten
met 1 object, meestal woningen. Sommigen zijn aangesloten met meerdere objecten. Een vzw daarentegen is
gemiddeld met meerdere objecten aangesloten: 268 aangesloten vzw’s hebben 908 objecten aangemeld.

fig. 18. Leden Monumentenwacht (2020) - abonnees (status abonnee = particulier, vzw, vennootschap)

Eigenaar & beschermingen
In tegenstelling tot de verscheidenheid in aantal beschermingen per objectfunctie, liggen de percentages op
basis van het type abonnee dichter bij elkaar. Op net geen 60% van de objecten van kerkraden of bisdom rust

inhoud

een bescherming, voor de objecten van openbare besturen of privé-eigenaars geldt dat voor iets meer dan 70%.

fig. 19. Op resp. 58.2 % of 994 van de objecten aangesloten door bisdom en kerkraden, 70.2 % of 2128 van de

objecten aangesloten door openbare besturen en 71,9 % of 1974 van de objecten aangesloten door privéeigenaars rust een of andere bescherming. (Leden Monumentenwacht (2020) - p10)
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3.3. IN KAART BRENGEN CONDITIE VAN DE BIJ MONUMENTENWACHT AANGESLOTEN
ERFGOEDOBJECTEN
3.3.1. Beschermd erfgoed
2016-2020
Omdat de meeste ‘laatste conditiescores’ gegeven werden tijdens de afgelopen 5 jaren, wordt een eerste
‘scan’ genomen van de laatste condities van 2016 t.e.m. 2019 t.o.v. 2020.

fig. 20. Conditiescore bouwkunde en molens van 2016-2019 (Conditie objecten aangesloten bij

inhoud

Monumentenwacht - p1: 2016-2019 | beschermd erfgoed | N= 1782 objecten)

fig. 21. Conditiescores bouwkunde en molens in 2020 (voor beschermd erfgoed) (Conditie objecten aangesloten bij
Monumentenwacht - p1: 2020 | beschermd erfgoed)

32

monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

De laatste conditiescore voor erfgoedobjecten bij Monumentenwacht waar een bescherming op rust, is in
2020 niet veel gewijzigd ten opzichte van de conditiescore van de voorgaande jaren, tenzij een lichte stijging
van een score goed of uitstekend bij 51,5% van de objecten in 2016-2019 naar 56% in 2020. De scores goed
en uitstekend zijn gelijkmatig verspreid over heel Vlaanderen.

fig. 22. Overzicht laatste conditiescores bouwkunde en molens in 2016-2019 t.o.v. 2020 voor beschermd erfgoed
(Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2016-2019 |2020 | beschermd erfgoed)

In beide grafieken wordt enkel de conditiescore van de laatste inspectie weergegeven. De objecten van
2020 zijn niet dezelfde als die van 2016-2019. De meeste van deze scores werden ingegeven volgens de
‘vernieuwde’ conditiemeting sinds 2017. In 2016 zijn zowel herschaalde oude als ‘nieuwe’ scores gegeven.

2001-2010 tegenover 2011-2020
Wanneer de oudste conditiescores uit de periode 2001-2010 voor beschermd erfgoed vergeleken worden
met de conditiescores van de laatste 10 jaar, is er een significante verbetering te zien. De scores goed en
uitstekend stijgen van 32,1% van de objectscores in de periode 2001-2010 naar 48,6% in de periode 20112020. Voor de scores slecht en zeer slecht zakt het aantal objecten respectievelijk van 14% naar 5,7%. De
objecten met een score uit 2001-2010 hebben geen volledige herinspectie en aangepaste conditiescore
meer gehad in het afgelopen decennium. Voorzichtige veronderstelling: objecten met een score in de laatste

fig. 23. Overzicht laatste conditiescores bouwkunde en molens in de periode 2001-2010 t.o.v. de periode 2011 - 2020
voor beschermd erfgoed (Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2020 | beschermd

erfgoed)
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10 jaar worden vaker geïnspecteerd en opgevolgd, wat hun staat ten goede komt.

In beide grafieken wordt enkel de conditiescore van de laatste inspectie weergegeven. De objecten
in de periode 2001-2010 zijn niet dezelfde als die van de periode 2011-2020.

Conditiescore ‘slecht’
Een 80-tal objecten kreeg de laatste 5 jaar een conditiescore ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ van de
monumentenwachters. Dit is slechts 2,5% van de objecten die de voorbije 5 jaar werden geïnspecteerd
en een score kregen. Vaak gaat het om objecten met achterstallig onderhoud die dringend aan restauratie
toe zijn. 20% van deze objecten heeft als oorspronkelijke functie kerk/kapel en iets minder dan 21% is
bestempeld als woning. Verschillende andere functies maken telkens minder dan 10% uit.

38% van

deze objecten in slechte of zeer slechte staat zijn in handen van een stad of gemeente, 15% en 13% zijn
aangesloten door resp. kerkraden of particulieren. Traditioneel zijn dit de grootste groepen eigenaars, maar
over alle aansluitingen bij Monumentenwacht ligt de verdeling resp. op 30%, 22% en 15%. In verhouding
doen de steden en gemeenten het minder goed.

fig. 24. Conditiescore ‘slecht’ voor beschermd bouwkundig erfgoed en molens in 2016-2020 (Conditie objecten

inhoud

aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2016 - 2020 | beschermd erfgoed)

fig. 25. Leden Monumentenwacht (2020) - abonnees (verdeling objecten per status abonnee)
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3.3.2. Niet-beschermd erfgoed
2016-2020
Naar analogie met beschermd erfgoed worden vergelijkbare grafieken opgesteld voor niet-beschermd
erfgoed voor dezelfde periode.

fig. 26. Conditiescore bouwkunde en molens van 2016-2019 (Conditie objecten aangesloten bij
Monumentenwacht - p1: 2016-2019 | niet-beschermd erfgoed)

fig. 27. Conditiescores bouwkunde en molens in 2020 (voor niet-beschermd erfgoed) (Conditie objecten

De laatste conditiescore voor niet-beschermde erfgoedobjecten bij Monumentenwacht, is in 2020 licht verbeterd
ten opzichte van de conditiescore van de voorgaande jaren. Het aantal objecten met een score goed of uitstekend
stijgt van 53,8% in 2016-2019 naar 62,2% in 2020. Ook hier zijn de condities beter dan de condities gegeven

analyse van gegevens

35

inhoud

aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2020 | niet-beschermd erfgoed)

aan beschermd erfgoed in dezelfde periode. De scores goed en uitstekend zijn gelijkmatig verspreid over heel
Vlaanderen met ook hier in verhouding iets minder inspecties met een score ‘uitstekend’ in Limburg.  

fig. 28. Overzicht laatste conditiescores bouwkunde en molens in 2016-2019 t.o.v. 2020 voor niet- beschermd erfgoed
(Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2016-2019 | 2020 | niet-beschermd erfgoed)

In beide grafieken wordt enkel de conditiescore van de laatste inspectie weergegeven. De objecten
van 2020 zijn niet dezelfde als die van 2016-2019. De meeste van deze scores werden ingegeven volgens
de ‘vernieuwde’ conditiemeting in 2017. In 2016 zijn zowel herschaalde oude als ‘nieuwe’ scores gegeven.

2001-2010 tegenover 2011-2020
Ook bij niet-beschermd erfgoed is er een verbetering te merken tussen de periode 2001-2010 en de
periode 2011-2020. Het aantal objecten met een score goed of uitstekend stijgt van 37,3% naar 51,8%. De
percentages liggen daarbij voor beide periodes iets hoger dan bij het beschermd erfgoed. De verbetering bij
beschermd erfgoed is daarentegen iets groter. Het aantal niet-beschermde objecten met een score slecht of
zeer slecht daalt van 12,4% naar 4,7% tussen de periode 2001-2010 en de periode 2011-2020.

fig. 29. Overzicht laatste conditiescores bouwkunde en molens in de periode 2001-2010 t.o.v. de periode 2011 - 2020
voor niet-beschermd erfgoed (Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2001-2010 | 2011 -

inhoud

2020 | niet-beschermd erfgoed)

In beide grafieken wordt enkel de conditiescore van de laatste inspectie weergegeven. De objecten
in de periode 2001-2010 zijn niet dezelfde als die van de periode 2011-2020.
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3.3.3. Kerken en kapellen
De laatste conditiescores van de voorbije 5 jaar zijn voor kerken en kapellen iets beter dan de globale score,
met 56,3% van de kerken en kapellen die goed of uitstekend scoren ten opzichte van 53,7% van alle objecten
die deze score kregen in periode 2016-2020. De score slecht of zeer slecht komt bij 3,6% van alle objecten
voor ten opzichte van 2,5% van de kerken.

fig. 30. Globale laatste conditiescores in de periode 2016 - 2020 (links) ten opzichte van de conditiescore voor

kerken/kapellen in dezelfde periode (rechts) (Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1:

2016 - 2020 | oorspronkelijke functie= kerk/kapel)

3.3.4. Molens
De voorbije 5 jaar kregen 79 van de 199 molens een inspectie met een conditiescore. Deze laatste
conditiescores vallen voor molens minder gunstig uit dan de globale score. 46,9% van de molens kregen in
deze periode ‘goed’ of ‘uitstekend’ als score ten opzichte van 53,7% van alle objecten met deze score in de
periode 2016-2020. De score slecht of zeer slecht komt in deze periode bij 3,6% van alle objecten voor ten
opzichte van 7,6% van de molens. 72 molens kregen nog geen conditiescore.

molens in dezelfde periode (rechts) (Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2016 - 2020
| oorspronkelijke functie= molen)
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fig. 31. Globale laatste conditiescores in de periode 2016 - 2020 (links) ten opzichte van de conditiescore voor

3.3.5. Leegstand
Dat de conditie van leegstaande objecten minder goed is dan de gemiddelde conditie van alle geïnspecteerde
objecten in dezelfde periode is geen verrassing. Bij gebouwen die niet of weinig gebruikt en gecontroleerd
worden, wordt het nodige onderhoud vaak vergeten. Bovendien worden problemen minder snel opgemerkt
en aangepakt, waardoor de toestand van het patrimonium sneller achteruitgaat. De voorbije 5 jaar scoort
slechts 28,4% van de leegstaande objecten goed of uitstekend ten opzichte van 53,7% van alle objecten met
deze score. De score slecht of zeer slecht komt in deze periode bij 8,5% van de leegstaande objecten voor
ten opzichte van 3,6% van alle objecten.

fig. 32. Globale laatste conditiescores in de periode 2016 - 2020 (links) ten opzichte van de conditiescore voor

leegstaande objecten in dezelfde periode (rechts) (Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht -

inhoud

p1: 2016 - 2020 | huidige functie= leegstand)
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3.3.6. Status abonnee
Op basis van de status van de abonnee scoren kerkraden en bisdommen het best en samen met de privéeigenaars boven het gemiddelde met respectievelijk 58,6% en 56,5% objecten met een score goed of
uitstekend ten opzichte van 53,7% van alle objecten. Openbare besturen doen het iets minder goed met
48,9% objecten die een score goed of uitstekend halen.

Objecten van alle eigenaars				

Kerkraad en bisdom

Openbare besturen					

Privé-eigenaars

fig. 33. Globale laatste conditiescores in de periode 2016 - 2020 (linksboven) ten opzichte van de conditiescore voor

objecten van kerkraden en bisdommen in dezelfde periode (rechtsboven), openbare besturen (linksonder) en
privé-eigenaars (rechtsonder).

(Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht - p1: 2016 - 2020 | status abonnee = allen, kerkraden
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en bisdommen, openbare besturen, privé-eigenaars)
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3.4. IN KAART BRENGEN VAN DE WERKING EN IMPACT VAN MONUMENTENWACHT
3.4.1.Evolutie objecten, dienstverleningen en medewerkers
Het aantal objecten bij Monumentenwacht stijgt gestaag terwijl het werkingsbudget en het aantal werknemers
stagneert vanaf begin jaren 2000. Gekoppeld aan het aantal werknemers, blijft ook het aantal dienstverleningen
(inspecties en andere types dienstverleningen) op eenzelfde niveau. De geleverde dienstverleningen en
het aantal werknemers (in VTE) schommelen de laatste 20 jaar rond een jaarlijks gemiddelde van 1169
dienstverleningen en 28 monumentenwachters voor bouwkunde (incl. molens) en 155 dienstverleningen en
7,5 monumentenwachters voor interieur.

fig. 34. Aantal aangesloten objecten per jaar, dienstverleningen bouwkunde (incl. molens) en dienstverleningen
interieur

fig. 35. Dezelfde dienstverleningen bouwkunde (incl. molens) en interieur per jaar als bovenstaande grafiek naast
het aantal bouwkundige en interieurmonumentenwachters per jaar in VTE (Voltijds arbeidsequivalent)
(Leden Monumentenwacht (2020) - evolutie objecten, dienstverleningen en VTE’s)

Een dip in de verhouding tussen het aantal dienstverleningen en het aantal monumentenwachters voor
inhoud

bouwkunde in 2017 ligt voornamelijk aan de omschakeling naar een nieuwe manier van rapporteren die in
een beginfase aanpassingstijd vraagt. De dip in 2020 heeft te maken met de coronacrisis en aangepaste
maatregelen. Verder hebben personeelswissels een impact op het aantal dienstverleningen. Bij interieur volgt
het aantal dienstverleningen hoofdzakelijk de schommelingen in het personeelsbestand. Het lager aantal
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dienstverleningen bij interieur per VTE heeft te maken met de rijk gevulde interieurs in Vlaamse monumenten.
Dit zorgt ervoor dat zowel de inspectie als de rapportage van een interieurinspectie tijdsintensiever is dan
een bouwkundige inspectie.
Nadeel van de stagnering van het aantal werknemers (en bijgevolg ook dienstverleningen) ten opzichte van
het stijgend aantal aangesloten objecten is dat de tijd tussen 2 reguliere inspecties toeneemt. Een inschatting
voor de ‘inspectiefrequentie’ wordt gegeven door het aantal jaren dat een object is aangesloten te delen
door het aantal dienstverleningen. Voor bouwkunde ligt dat in 2020 hoofdzakelijk tussen de 2 en 6 jaar,
voor interieur is dit breder gespreid. Een verklaring voor de lagere inspectiefrequentie bij interieur moet
voornamelijk gezocht worden in het feit dat er beduidend minder interieurwachters tewerkgesteld zijn bij
Monumentenwacht tegenover het aantal bouwkundige wachters en dat een interieurinspectie o.w.v. zijn
problematiek vaak meer tijd vraagt. Alhoewel niet alle erfgoedobjecten een interieurinspectie vragen (molens,
klein erfgoed, bunkers…), werden heel wat monumenten met een waardevol interieur nog niet geïnspecteerd
door Monumentenwacht interieur. Bovendien zijn de langst aangesloten objecten al lid sinds begin jaren
‘90 terwijl de interieurdienstverlening pas eind jaren ‘90 gestart is. Dat zorgt ervoor dat de in onderstaande
grafieken getoonde inspectiefrequentie sowieso wat hoger ligt dan de werkelijkheid.

fig. 36. Inspectiefrequentie voor respectievelijk bouwkunde en interieur (werking en impact van
Monumentenwacht - p3 en 4)

3.4.2. Type dienstverleningen
Op het totaal aantal geleverde dienstverleningen sinds de start van Monumentenwacht (incl. dienstverleningen
bij objecten die ondertussen niet meer aangesloten zijn) vormen de reguliere inspecties de hoofdmoot
met 88,1% (of 26.243 op 29.773 dienstverleningen). Hierin zijn de dienstverleningen voor archeologie,
kostprijsindicatie en varend erfgoed (2008-2018) niet meegerekend. Naast inspecties zijn ‘adviezen (aan
derden)’, ‘werken’ en ‘monitoring en metingen’ goed voor bijna 10%. Het begrip ‘Adviezen (aan derden)’
heeft in de loop der jaren een andere betekenis gekregen. Tot 2016 stond dit voor advies aan leden. Het ging
voornamelijk om dienstverlening in functie van een beknopte en specifieke vraag van de abonnee of een
omlijnd probleem, waarbij het gebouw niet in zijn geheel geïnspecteerd werd. Vanaf 2017 gaat het effectief
om adviezen aan derden, waarbij de vragen niet van de abonnee, maar van een derde partij komen (architect,
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aannemer…). Deze dienstverlening komt slechts sporadisch voor.
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De 3 grote groepen leden, namelijk kerkraden & bisdommen (38% van de leden met 23% van de
objecten), openbare besturen (13% van de leden met 40% van de objecten) en privé-eigenaars (particulier,
vennootschap, vzw - 48% van de leden met 36% van de objecten) nemen elk respectievelijk 35%, 33% en 28%
van de dienstverleningen op zich.

fig. 37.# dienstverleningen per status abonnee (werking en impact van Monumentenwacht - p1 )
Alhoewel het aantal objecten (aangesloten en niet meer aangesloten) met een bescherming 64% van de
objecten uitmaakt, krijgen zij in verhouding vaker een dienstverlening dan de objecten zonder bescherming
(72% dienstverleningen aan objecten met bescherming ten opzichte van 28% aan objecten zonder
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bescherming).
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V

EN NU?

Bedoeling van dit rapport is een overzicht te geven van de beschikbare te monitoren gegevens voor het bij
Monumentenwacht aangesloten onroerend erfgoed. Tegelijkertijd zijn het rapport en de dashboards een startpunt
om de opgenomen gegevens verder op te volgen, waar nodig te verfijnen of te verrijken.
In het rapport wordt op verschillende plaatsen aangegeven welke gegevens om verduidelijking en verder onderzoek
vragen of misschien nog niet volledig beschikbaar waren. Hier ligt enerzijds een taak bij Monumentenwacht om
dit verder te onderzoeken tegen een volgende update van de monitor. Het hoe en waarom bij verschillende
dashboards bieden anderzijds ook een insteek voor verder onderzoek in de bredere erfgoedsector.
Enkele indicatoren uit de shortlist zijn nog niet uitgewerkt of verder onderzocht kunnen worden. Het gaat vooral
om gegevens die niet rechtstreeks uit de databank van Monumentenwacht te plukken zijn, maar kennis die via
bevragingen bij abonnees en monumentenwachters verzameld zal worden.

1. GEGEVENS UIT DE DATABANK
1.1. DATABANKGEGEVENS VERFIJNEN, IJKEN, OP ELKAAR AFSTELLEN...
Door de data visueel voor te stellen en te delen met diegenen die heel wat gegevens in de databank stoppen,
komen nuanceverschillen aan het licht. Opvallendste daarbij zijn de mogelijke interpretaties bij conditiescores
en de objectcategorie. Een aandachtspunt begin 2021 is daarom aan iedereen die gegevens ingeeft in de
databank, regelmatig uit te leggen wat verwacht wordt en tonen hoe de data gebruikt worden in de monitor.
Daarna is het de kunst om dit blijvend op te volgen, te ijken en bij te sturen op (inter)provinciaal of individueel
vlak.
De dashboards in Data Studio maken het ook intern mogelijk om de regelmatige checks op de databank op
een overzichtelijke manier aan te bieden. Aanpassingen in de databank op basis van deze controles zijn de
daaropvolgende dag zichtbaar in de controlelijsten. Afspraken worden opgefrist en uitgebreid om schijnbare
‘fouten’ uit de controlelijsten te halen, zodat die niet meer getoond worden. Zo is er bijvoorbeeld een toets
op objecten waarbij het invulvak voor de link met de inventaris onroerend erfgoed leeg is. Door een ‘-’ in te
vullen wanneer er geen link is met een object op de inventaris, kunnen deze weggefilterd worden zodat enkel
die objecten getoond worden waarbij de link nog niet nagekeken en ingevuld werd.

1.2. KOPPELING MET DE INVENTARIS VAN HET AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED
De eerste stappen zijn gezet naar een koppeling met de inventaris van Onroerend Erfgoed. Dit kan er enerzijds
voor zorgen dat de gegevens van Monumentenwacht op een eenvoudige manier vergeleken kunnen worden

Anderzijds kan de koppeling een controle mogelijk maken op de gegevens over beschermingen en (vastgestelde)
inventarissen die in het verleden bij de meer dan 7000 objecten in de databank van Monumentenwacht zijn
opgenomen. Gegevens die belangrijk zijn om de abonnee correct te kunnen informeren en doorverwijzen.
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met het totaal potentieel aan onroerend erfgoed in Vlaanderen op basis van de inventaris.

1.3. KOPPELING MET ANDERE EXTERNE DATABANKEN?
Het verzamelen van gegevens in Big Query biedt de mogelijkheid om gegevens van nog andere externe
databanken te koppelen. Deze piste moet verder onderzocht en uitgewerkt worden. Externe data kunnen de
gegevens van Monumentenwacht verrijken en nieuwe onderzoeksvragen oproepen en beantwoorden.

1.4. EXTRA INDICATOREN IN KAART BRENGEN
Tijdens de verschillende vergaderingen en zeker ook tijdens het werken met Data Studio en de diverse
presentaties die in de loop van het traject werden gegeven, kwamen allerlei vragen naar voor die ook de
moeite zijn om in kaart te brengen en op te volgen. Enerzijds met betrekking tot de eigen werking van
Monumentenwacht, anderzijds met betrekking tot de data van het agentschap Onroerend Erfgoed en het
bredere erfgoedveld.

2. GEGEVENS UIT BEVRAGINGEN
Om permanent zicht te krijgen op de tevredenheid en noden van de abonnees omtrent de huidige dienstverlening,
zal hen per mail een korte geautomatiseerde bevraging worden gestuurd, telkens een maand na een dienstverlening
van Monumentenwacht.
Gegevens over de impact van de adviezen in de rapporten, ervaring met de uitvoering hiervan en eventuele
toepassing van energetische ingrepen zullen eveneens verzameld worden via een online bevraging. Deze
uitgebreidere enquête zal met regelmaat verspreid worden onder alle abonnees. Om voldoende respondenten
te bereiken voor een statistisch betrouwbare steekproef, zullen herinneringen aangekondigd worden via de
website of sociale media. De frequentie van de bevraging zal worden bepaald afhankelijk van de respons en de
resultaten van de eerste bevraging in 2021. De bevragingen zullen aangevuld worden met een beperkt aantal
diepte-interviews met enkele abonnees.
De informatie van beide bevragingen en de interviews zal intern worden gebruikt om de dienstverlening te
verbeteren. Geanonimiseerde resultaten zullen vanaf 2022 ter beschikking worden gesteld via het monitorrapport
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en de dashboards.
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VI

BIJLAGE 1 - BESCHIKBARE GEGEVENS BIJ
MONUMENTENWACHT

OBJECTEN
Oorspronkelijke en huidige functie
Bij inschrijving bij Monumentenwacht worden aan alle objecten 1 of 2 oorspronkelijke en huidige functies
toegekend, opgegeven door de abonnee-eigenaar-beheerder, nagekeken en overgenomen door de administratie.
Deze functies worden al gehanteerd van in de beginjaren en hier is weinig in veranderd, behalve 2 toevoegingen
in 2007 en 2014.
Z kerk of kapel;
Z bewoning (eventueel met nering);
Z gezondheidszorg;
Z industrie, transport of opslag;
Z landbouw;
Z militair bouwwerk;
Z onderwijs of wetenschap;
Z recreatie;
Z bijzondere;
Z abdij, begijnhof of aanverwante;
Z administratie;
Z cultuur;
Z handel of horeca;
Z kasteel of buitenplaats;
Z leegstand;
Z molen;
Z overheid, bestuur of rechtspraak;
Z werken van civiele genie of verkeerswezen;
Z belfort (sinds 2007);
Z begraafplaats/herdenkingsmonument (sinds 2014).

Objectcategorie
De objectcategorie wordt gebruikt om een inschatting te geven van de grootte van een object en daarmee ook
een idee te hebben van de complexiteit in functie van een inspectie. De objectcategorie wordt bepaald op basis
van een inschatting van volume. Alle aangesloten objecten worden onder een van de zes objectcategorieën
ingedeeld:
Z objectcategorie 1 (< 100m³); bijvoorbeeld: straatmeubilair, klein erfgoed, grafteken of -kapel,
inhoud

veldkapel…
Z objectcategorie 2 (tussen 100m³ en 1.000m³); bijvoorbeeld: woonhuis, kapel…
Z objectcategorie 3 (tussen 1.000m³ en 10.000m³); bijvoorbeeld: gemeentehuis, villa, herenhuis…
Z objectcategorie 4 (tussen 10.000m³ en 50.000m³); bijvoorbeeld: kasteel, dorpskerk...
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Z objectcategorie 5 (tussen 50.000m³ en 100.000m³); bijvoorbeeld: grote kerk, groot kasteel, industrieel
gebouw...
Z objectcategorie 6 (> 100.000m³); bijvoorbeeld: grootste kerken, militair complex, klooster…

Evolutie aantal aangesloten objecten
Alhoewel per object de aansluitdatum en afmelddatum bijgehouden worden, is het aantal inschrijvingen en
uitschrijvingen per jaar in de databank moeilijk te tellen. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat een
object in de loop der jaren van eigenaar kan veranderen. De objectgegevens blijven dezelfde, maar de koppeling
met de eigenaar verandert. Een object kan dus meerdere aansluit- en afmelddata krijgen, al dan niet op elkaar
aansluitend.

Geocodering objecten
De laatste jaren is er werk van gemaakt om alle objecten te geocoderen, waardoor ze op een kaart voorgesteld
kunnen worden. De codering gebeurt waar mogelijk op adres volgens een koppeling met het CRAB-bestand.
Indien dit niet lukt, kunnen de coördinaten opgezocht of manueel ingegeven worden. Door de koppeling aan
adressen, kunnen verschillende inspecteerbare gehelen samenvallen op een kaart, waardoor niet alle gegevens
getoond worden.
In 2020 is gestart met het aanvullen van ontbrekende coördinaten; op termijn is het de bedoeling dat
alle (deel)objecten unieke coördinaten krijgen.

BESCHERMD EN HISTORISCH WAARDEVOL – KEUZELIJSTEN
Na het invoeren van het nieuwe onroerenderfgoeddecreet werden in 2016 de keuzelijsten in de databank
aangepast. Voor beschermd erfgoed zijn volgende opties beschikbaar:
Z monument;
Z stads-of dorpsgezicht;
Z cultuurhistorisch landschap;
Z varend erfgoed;
Z gelegen in erfgoedlandschap;
Z gelegen in overgangszone;
Z archeologische site.
De beschermingen die tot dan ingegeven waren, werden automatisch aangepast naar de nieuwe lijst.
Naast bescherming zijn onder de optie ‘inventaris/waardevol erfgoed’ volgende selecties voorhanden:
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Z goedkeuring deputatie (objecten die niet opgenomen zijn in de inventaris worden gescreend alvorens
ze kunnen aansluiten bij Monumentenwacht);
Z vastgesteld (bouwkundig erfgoed);
Z inventaris van de archeologische zones;
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Z landschapsatlas;
Z inventaris bouwkundig erfgoed;
Z inventaris houtig erfgoed;
Z inventaris van historische tuinen en parken;
Z inventaris van varend erfgoed;
Z inventaris van historische orgels;
Z inventaris wereldoorlogserfgoed;
Z opgenomen op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
De link naar de inventarispagina is voor alle objecten – waar beschikbaar – aangevuld. Verdere informatie over de
inventaris is niet altijd systematisch en eenvormig ingegeven.
Afhankelijk van de vraag van monumentenwachters en de beschikbare tijd van de adviseur archeologie wordt
nagekeken of de te inspecteren objecten archeologisch relevant zijn en of er een koppeling terug te vinden is
in de CAI (Centrale Archeologische Inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed). Deze gegevens worden
eveneens per object bijgehouden, maar zijn beperkt. 602 van de 7564 bij Monumentenwacht aangesloten
inspecteerbare gehelen (8%) werden nagekeken op hun archeologische relevantie. Bij de 480 inspecteerbare
gehelen die uit de check archeologisch relevant bleken, werden acties of adviezen genoteerd in functie van een
inspectie of het inspectierapport voor de abonnee.

STATUUT ABONNEE
Enkel de eigenaar-beheerder kan zijn erfgoed aanmelden bij Monumentenwacht, waardoor de info over ‘de
abonnee’ grotendeels overeenkomt met info over ‘de eigenaar’. Ook hier werd de keuzelijst ‘statuut van de
eigenaar’ gehanteerd bij inschrijving vanaf de beginjaren en bleef ongewijzigd met uitzondering van de toevoeging
‘instellingen’ in 2008.
Z bisdom;
Z kerkfabriek;
Z intercommunale of aanverwante;
Z OCMW;
Z stad of gemeente;
Z particulier;
Z federale overheid of aanverwante;
Z Vlaamse Gemeenschap of aanverwante;
Z provincie;
Z vennootschap;
Z vzw;
Z andere;

inhoud

Z instelling (sinds 2008).
Een eigenaar kan met 1 of meerdere objecten aansluiten.
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DIENSTVERLENING
Alle dienstverleningen worden bijgehouden met een uniek volgnummer dat is gekoppeld aan het object, het jaar
van dienstverlening, de discipline en het type dienstverlening.
De disciplines zijn opgesplitst in bouwkunde, interieur, molen, archeologie en varend erfgoed. Sinds de oprichting
1992-1993 worden bouwkundige inspecties en andere diensten aan bouwkundig erfgoed geleverd aan abonnees.
Molens vallen aanvankelijk ook onder ‘bouwkundige diensten’ maar omdat het werkingsmechanisme van molens
een bijzondere kennis vereist, worden ze de laatste jaren als een aparte discipline beschouwd. In 1997 wordt
de dienstverlening van Monumentenwacht uitgebreid met de eerste interieurwachters in Limburg en OostVlaanderen, in de daaropvolgende jaren gaat interieur ook in de andere provincies van start. In 2008 wordt
een dienstverlening voor varend erfgoed opgestart en in 2009 voor archeologisch erfgoed. Varend erfgoed is
sinds 2019 ondergebracht bij de provinciale Monumentenwachten en de huidige werking errond is nog beperkt.
Info over de dienstverlening aan varend erfgoed tussen 2008 en 2018 werd niet opgenomen in dit rapport en
bijbehorende dashboards. De archeologische objecten, dienstverleningen en condities zijn nog niet afdoende
beschikbaar in de databank en zijn evenmin opgenomen en/of voorlopig uit de monitor gefilterd. Vanaf 2021 zal
ook ‘funerair erfgoed’ als discipline beschikbaar zijn. Daarvoor vielen deze inspecties onder de bouwkundige
inspecties.
De hoofdmoot van de dienstverleningen van Monumentenwacht bestaat uit reguliere inspecties. Aan deze
inspecties zijn uitgebreide inspectieverslagen en conditiemetingen gekoppeld. Andere mogelijke dienstverleningen
zijn werken, veiligheids- en toegankelijkheidsadviezen, monitoring en metingen, nazorg, tussentijdse adviezen
en/of deelinspecties… Vanaf de jaren 2000 worden de dienstverleningen verbreed, daarvoor viel alles onder de
noemer ‘inspecties’. Tussentijdse adviezen en/of deelinspecties voor abonnees worden vanaf 2017 opnieuw
ondergebracht onder ‘inspecties’. De adviezen die sindsdien opgenomen worden, zijn dienstverleningen aan
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derden (architecten, aannemers…).
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VII

BIJLAGE 2 - OVERZICHT INDICATOREN

Aanvullend op de uitgelichte dashboards wordt in dit hoofdstuk de volledige lijst met indicatoren opgenomen met
meer info over o.a. de gebruikte of te gebruiken bronnen en methodes, de frequentie waarmee ze opgevolgd zullen
worden, waar en wanneer ze beschikbaar zijn en een eventuele toelichting. De indicatoren in het grijs zijn niet
opgenomen in dit rapport en bijbehorende dashboards, maar zullen - waar mogelijk - verder uitgewerkt worden in 2021.

1. IN KAART BRENGEN VAN ERFGOEDOBJECTEN EN EIGENAARS-BEHEERDERS
(ABONNEES) AANGESLOTEN BIJ MONUMENTENWACHT
indicator

aantal objecten totaal en per type object

pakket

erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

aantal objecten / oorspronkelijke functie / huidige functie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2020) p1-3  cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p1-3  lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Het aantal objecten aangesloten bij Monumentenwacht wordt - in navolging van voorgaande jaren - geteld
als het aantal inspecteerbare gehelen.

indicator

aantal objecten versus beschermde objecten

pakket

erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

# objecten / # beschermd en type bescherming

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2020) p4  cijfers t.e.m. 31-12-2020
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leden Monumentenwacht p4  lopende cijfers t.e.m. gisteren
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indicator

aantal objecten per gemeente

pakket

erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

# objecten / provincie / gemeente

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2020) p1-7  cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p1-7  lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Er is geen aparte pagina voorzien voor het aantal objecten per gemeente, maar via de bedieningsknoppen
bovenaan kan op zowat elke pagina gefilterd worden per gemeente, deelgemeente of provincie. Deze locatiebedieningsknoppen zijn ook in de andere dashboards beschikbaar.

indicator

aantal objecten in- en uitgeschreven per jaar

pakket

erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa, sheet / query

frequentie

doorlopend (de sheet wordt jaarlijks geüpdatet)

meeteenheden

# objecten / start- en stopdata per object

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2020) p6-8  cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p6-8  lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Voor deze indicator worden 2 verschillende databronnen gebruikt. Enerzijds de databank met
inschrijvingsdatum en uitschrijvingsdatum, anderzijds een sheet met ‘historische data’ die jaarlijks aangevuld
en aangepast wordt.

indicator

aantal abonnees totaal en per type abonnee

pakket

erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

#abonnees / # objecten / oorspronkelijke functie / huidige functie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2020) p5  cijfers t.e.m. 31-12-2020

inhoud

leden Monumentenwacht p5  lopende cijfers t.e.m. gisteren
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indicator

aantal abonnees per type object

pakket

erfgoedobjecten en eigenaars (abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

#abonnees / # objecten / oorspronkelijke functie / huidige functie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2020) p5  cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p5  lopende cijfers t.e.m. gisteren

2. IN KAART BRENGEN VAN DE CONDITIE VAN DE BIJ MONUMENTENWACHT
AANGESLOTEN ERFGOEDOBJECTEN
indicator

evolutie conditiescore per object

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

condities / laatste conditie per object

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

enkel voor intern gebruik (o.w.v. privacy)

indicator

conditie van alle objecten

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
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conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren
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indicator

conditie van objecten als Monument beschermd

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / # beschermd en type bescherming

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p2-3  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p2-3 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Er wordt een overzicht gegeven van de condities van de erfgoedobjecten met een bescherming en per
beschermingstype. Met behulp van de bedieningsknop ‘beschermd’ kan de laatste conditie van het
beschermd erfgoed ook op kaart (p1) weergegeven worden.

indicator

conditie van beschermd archeologische objecten  conditie van objecten gelegen
in een beschermde archeologische site

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / bescherming als archeologische site

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p2-3  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p2-3 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Voor archeologie lijkt het logischer om in te zetten op een conditiescore voor onderhoud en mogelijke risico’s
eerder dan te focussen op de ‘fysische’ toestand. Het is immers op basis van visuele waarnemingen moeilijk in
te schatten in hoeverre de archeologische informatiewaarde intact bewaard gebleven is. Sinds de beginjaren
van de archeologische dienstverlening (2010) worden aantastingen en bedreigingen in kaart gebracht, net als
de staat van het onderhoud. De informatie is uitgeschreven in de inspectierapporten in MS Word, maar (nog)
niet beschikbaar in database.
In de vermelde dashboards zijn de condities opgenomen van de bouwkundige objecten (incl. molens) die

inhoud

gelegen zijn binnen een beschermde archeologische site.
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monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

indicator

conditie van objecten gelegen in beschermde stads- of dorpsgezichten

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / bescherming als stads-of dorpsgezicht

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p2-3  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p2-3 lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

conditie van objecten gelegen in erfgoedlandschappen / cultuurhistorisch landschap

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / bescherming als cultuurhistorisch landschap

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p2-3  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p2-3 lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

conditie van objecten gelegen in UNESCO-werelderfgoed

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via een bedieningsknop bovenaan kan er ingezoomd worden op de conditie van objecten die deel uitmaken

inhoud

van het UNESCO-werelderfgoed.

bijlage

2-

overzicht indicatoren
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indicator

conditie van geïnventariseerde, niet-beschermde objecten

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via een bedieningsknop bovenaan kan ‘niet-beschermd’ erfgoed geselecteerd worden en wordt de conditie
zichtbaar. Er is voorlopig geen onderscheid gemaakt tussen niet-beschermd en geïnventariseerd of nietbeschermd en niet-geïnventariseerd.

indicator

conditie van niet-geïnventariseerde objecten

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / zonder link naar inventaris

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken 2021

indicator

conditie van niet-beschermde archeologische sites

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode
frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

nee

Toelichting:
Voor archeologie lijkt het logischer om in te zetten op een conditiescore voor onderhoud en mogelijke risico’s
eerder dan te focussen op de ‘fysische’ toestand. Het is immers op basis van visuele waarnemingen moeilijk in
te schatten in hoeverre de archeologische informatiewaarde intact bewaard gebleven is. Sinds de beginjaren
van de archeologische dienstverlening (2010) worden aantastingen en bedreigingen in kaart gebracht, net als
de staat van het onderhoud. De informatie is uitgeschreven in de inspectierapporten in MS Word, maar (nog)
inhoud

niet beschikbaar in de databank.
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monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

indicator

conditie van objecten per gemeente / provincie

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden per provincie of per hoofd- of deelgemeente. Deze filter is ook beschikbaar
voor de conditie van de beschermde objecten (p2-3)

indicator

conditie van objecten per IOED

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden per IOED.

indicator

conditie van objecten per erkende onroerenderfgoedgemeente

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden per onroerenderfgoedgemeente.

bijlage

2-

overzicht indicatoren
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inhoud

Toelichting:

indicator

conditie van objecten in werkingsgebied IOED/OE-gemeente versus andere objecten

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden voor IOED’s en/of onroerenderfgoedgemeenten. De cirkelverdeling links
boven geeft de verhouding tussen de verschillende conditiescores weer en is afhankelijk van de ingestelde
filters.

indicator

conditie van objecten per type (= oorspronkelijke en huidige functie)

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / oorspronkelijke en huidige functie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden per oorspronkelijke en huidige functie.

indicator

conditie van objecten per grootte (= objectcategorie)

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / objectcategorie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020

inhoud

conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren
Toelichting:
Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden per objectcategorie.
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monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

indicator

conditie van objecten per type eigenaar-beheerder

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / status abonnee

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
Via bedieningsknoppen bovenaan de dashboards kan de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten
objecten in kaart gebracht worden per type eigenaar-beheerder.

indicator

conditie van objecten in functie van bereikbaarheid & toegankelijkheid

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken in 2021

Toelichting:
Monumentenwacht houdt in functie van een risico-inventaris bij plaatsbezoeken/inspecties enkele
items bij die gerelateerd zijn met de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor een inspectie en eventuele
onderhoudswerken. Dit heeft niets te maken met de ‘toegankelijkheid’ van erfgoedobjecten voor externe
bezoekers (kinderwagens, mindervaliden, slechtzienden…).

indicator

conditie van ‘waardevolle’ interieurs

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / interieurinspectie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

zeer beperkt in:
conditie objecten Monumentenwacht (2020) p3  cijfers t.e.m. 31-12-2020

Toelichting:
In 2020 is gestart met het ontwikkelen van een luik interieur in de rapportage-app en zijn de interieurwachters
gestart met het ingeven van inspecties en condities in de daaraan gekoppelde databank. De eerste
conditiescores in 2020 werden ingegeven om na te gaan of de conditie-opdeling, zoals gebruikt voor

bijlage

2-

overzicht indicatoren
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inhoud

conditie objecten Monumentenwacht p3 lopende cijfers t.e.m. gisteren

bouwkunde, voor interieur werkbaar is. Een eerste idee van mogelijk beschikbare gegevens is zichtbaar in
bovenvermelde dashboards, maar de aantallen zijn vooralsnog te beperkt om relevant te zijn. In 2021 wordt
er verder ingezet op de inhoudelijke invulling van de conditiemeting voor interieur. Een algemene score wordt
gegeven voor de toestand van het interieur en het onderhoud. De risico’s op gevolgschade worden enkel
voor het gehele object verder opgesplitst in klimaat, biologische aantasting, brand en diefstal/vandalisme.
De andere schadefactoren worden in tekst toegelicht (indien van toepassing). De ontwikkelingen voor de
conditiescores is voorzien in 2021 en zullen begin 2022 beschikbaar zijn. Om deze conditiescores op een
goede manier te kunnen ingeven zal er binnen de werking van Monumentenwacht sterk ingezet worden op
ijking.
Per rubriek/hoofdstuk (interieurafwerking, schrijnwerk en beglazing, meubilair, schilderijen, sculptuur en losse
objecten) wordt er eveneens een score gegeven voor toestand, onderhoud en risico’s. De risico’s worden niet
verder opgesplitst. In 2021 wordt het systeem uitgewerkt en ontwikkeld. Het zal beschikbaar zijn in 2022.

indicator

conditie van cultuurgoederen

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken in 2021

Toelichting:
Algemeen genomen wordt er geen conditiescore meer gegeven op elementniveau. Een uitzondering zal
gemaakt worden voor de topstukken en de cultuurgoederen waarvoor een aparte conditiescore zal worden
gegeven op basis van dezelfde criteria, nl. toestand, onderhoud en risico’s. In 2021 wordt het systeem

inhoud

uitgewerkt en ontwikkeld en zal beschikbaar zijn in 2022.

58

monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

indicator

conditie van interieurs in kerken (= nagelvaste interieurelementen en onroerend
door bestemming)

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

zeer beperkt in:
conditie objecten Monumentenwacht (2020) p3  cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p3 lopende cijfers t.e.m. gisteren

Toelichting:
In bovenstaande dashboards kan gefilterd worden op ‘kerk/kapel’ via de bedieningsknop oorspronkelijke
functie om een beeld te krijgen over de kerkelijke interieurs in Vlaanderen. Omdat het aantal ingegeven
conditiemetingen voor interieur nog te beperkt is, ontbreekt een algemeen beeld.

indicator

conditie binnenklimaat (temperatuur, RV & licht)

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken in 2021

Toelichting:
In 2020 is gestart met een luik interieur in de rapportage-app en begin 2021 zijn de interieurwachters
gestart met het ingeven van inspecties en condities in de daaraan gekoppelde databank. De risico’s op
gevolgschade worden enkel voor het gehele object verder opgesplitst in klimaat, biologische aantasting,
brand en diefstal/vandalisme. De andere schadefactoren worden in tekst toegelicht (indien van toepassing).
De ontwikkelingen voor de conditiescores zijn voorzien in 2021 en zullen begin 2022 beschikbaar zijn voor

inhoud

monumentenwachters.

bijlage

2-

overzicht indicatoren
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indicator

brandpreventie  brand

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken in 2021

Toelichting:
In 2020 is gestart met een luik interieur in de rapportage-app en begin 2021 zijn de interieurwachters gestart
met het ingeven van inspecties en condities in de daaraan gekoppelde databank. De risico’s op gevolgschade
worden enkel voor het gehele object verder opgesplitst in klimaat, biologische aantasting, brand en
diefstal/vandalisme. De andere schadefactoren worden in de tekst toegelicht (indien van toepassing). De
ontwikkelingen voor de conditiescores zijn voorzien in 2021 en zullen begin 2022 beschikbaar zijn voor
monumentenwachters.

indicator

PEST management  biologische aantasting

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken in 2021

Toelichting:
In 2020 is gestart met een luik interieur in de rapportage-app en begin 2021 zijn de interieurwachters gestart
met het ingeven van inspecties en condities in de daaraan gekoppelde databank. De risico’s op gevolgschade
worden enkel voor het gehele object verder opgesplitst in klimaat, biologische aantasting, brand en
diefstal/vandalisme. De andere schadefactoren worden in de tekst toegelicht (indien van toepassing). De
ontwikkelingen voor de conditiescores zijn voorzien in 2021 en zullen begin 2022 beschikbaar zijn voor

inhoud

monumentenwachters.
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monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

indicator

diefstal-/vandalismepreventie  diefstal/vandalisme

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

uit te werken in 2021, beschikbaar 2022

Toelichting:
In 2020 is gestart met een luik interieur in de rapportage-app en begin 2021 zijn de interieurwachters
gestart met het ingeven van inspecties en condities in de daaraan gekoppelde databank. De risico’s op
gevolgschade worden enkel voor het gehele object verder opgesplitst in klimaat, biologische aantasting,
brand en diefstal/vandalisme. De andere schadefactoren worden in de tekst toegelicht (indien van toepassing).
De ontwikkelingen voor de conditiescores zijn voorzien in 2021 en zullen begin 2022 beschikbaar zijn in

inhoud

productie.

bijlage

2-

overzicht indicatoren

61

3. IN KAART BRENGEN VAN DE WERKING EN IMPACT VAN
MONUMENTENWACHT
indicator

aantal diensten per inspectietype

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

type dienstverlening / discipline

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2020)  p 1-2 cijfers t.e.m. 31-12-2020
werking en impact van Monumentenwacht p1-2  lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

aantal diensten aan beschermde monumenten

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

type dienstverlening / discipline

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2020)  p1-2 cijfers t.e.m. 31-12-2020
werking en impact van Monumentenwacht p1-2  lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

toestand aangesloten objecten vs niet aangesloten

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode
frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

nee

Toelichting:
Om de voordelen van een lidmaatschap bij Monumentenwacht in kaart te brengen, zou de toestand van de
aangesloten objecten vergeleken moeten kunnen worden met de toestand van niet-aangesloten objecten.
Op dit moment zijn er geen tijd en middelen om dit te doen. Naast de reguliere inspecties zouden een
gelijkwaardig aantal niet-leden geïnspecteerd moeten worden of minstens aan een quickscan onderworpen

inhoud

worden in functie van een conditiemeting.
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monumentenwacht monitor

-

nulmeting

(2020)

noden van de abonnee

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees | geautomatiseerde bevraging

frequentie

doorlopend

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

indicator

opvolging adviezen door abonnee

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees / wachters | online bevraging / overlegmomenten / interviews

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. tweejaarlijks-vijfjaarlijks)

behoefte

nice to have

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

indicator

tevredenheid van de abonnee

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees | geautomatiseerde bevraging

frequentie

doorlopend

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

indicator

kwaliteit van de uitgevoerde werken

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees / wachters | online bevraging / overlegmomenten / interviews

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. tweejaarlijks-vijfjaarlijks)

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

indicator

interval uitgevoerde onderhoudswerken

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees / wachters | online bevraging / overlegmomenten / interviews

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. tweejaarlijks-vijfjaarlijks)

behoefte

nice to have

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

inhoud

indicator

bijlage

2-

overzicht indicatoren
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indicator

in kaart brengen uitvoerders werken

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees / wachters | online bevraging / overlegmomenten / interviews

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. tweejaarlijks-vijfjaarlijks)

meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

vanaf 2021

indicator

effect energetische ingrepen op conditie

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees / wachters | online bevraging / overlegmomenten / interviews

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. tweejaarlijks-vijfjaarlijks)

behoefte

nice to have

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

indicator

impact van periodiek onderhoud op de toestand van het erfgoed

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

abonnees / wachters | online bevraging / overlegmomenten / interviews

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. tweejaarlijks-vijfjaarlijks)

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

vanaf 2021. Geanonimiseerd (o.w.v. privacy)

indicator

kostprijs onderhoudswerken

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode
frequentie
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

nee

Toelichting:
Sinds de stopzetting van de dienstverlening ‘meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie’ in 2019,
worden prijzen voor onderhoudswerken niet meer actief verzameld en geanalyseerd. Daarnaast is het
beperkt aantal opgemaakte kostprijsindicaties niet representatief voor het aantal - bij Monumentenwacht
- aangesloten objecten. De prijzen voor onderhoudswerken worden mee bepaald door diverse factoren die
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voor elk gebouw anders zijn. Dit alles bemoeilijkt een correcte monitoring van kostprijzen.
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inspectiefrequentie van de objecten

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

type dienstverlening / discipline / datum dienstverlening

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2020)  p 3-4 cijfers t.e.m. 31-12-2020
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werking en impact van Monumentenwacht p3-4  lopende cijfers t.e.m. gisteren

bijlage

2-

overzicht indicatoren
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Monumentenwacht is een organisatie van de vijf Vlaamse
provincies met een ondersteunende koepelvereniging. De
organisatie werd opgericht in 1991 om onderhoud te stimuleren
en zo het behoud van waardevol erfgoed in V
 laanderen te
bevorderen. Dit omvat zowel bouwkundig erfgoed, waardevolle
interieurs (met inbegrip van hun kunstvoorwerpen), varend als
archeologisch erfgoed. Monumentenwacht streeft hiermee
naar een integrale erfgoedbenadering en kan beroep doen op
multidisciplinaire inspectieteams.

monumentenwacht
Vlaanderen vzw
een initiatief van de Vlaamse provincies
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Vandaag werkt Monumentenwacht met de steun van de vijf
Vlaamse provincies en van de Vlaamse overheid.

colofon
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ADRESSEN MONUMENTENWACHT
Monumentenwacht Vlaanderen vzw
T + 32 (0)3 212 29 50 | info@monumentenwacht.be | www.monumentenwacht.be

Monumentenwacht Provincie Antwerpen
T + 32 (0) 203 67 80 | monumentenwacht@provincieantwerpen.be

Monumentenwacht Limburg
T + 32 (0)11 23 75 90 | mowa@limburg.be

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
T + 32 (0)9 267 61 55 | monumentenwacht@oost-vlaanderen.be

Monumentenwacht Vlaams-Brabant
T + 32 (0)16 31 97 50 | monumentenwacht@vlaamsbrabant.be

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
T + 32 (0)50 40 35 70 | monumentenwacht@west-vlaanderen.be

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het biedt een geïntegreerde dienstverlening voor alle
aspecten van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Voor informatie over dossiers, vergunningen of financiële steun kunt
u terecht bij een regionale dienst van het agentschap. De hoofdzetel biedt een antwoord op vragen over beschermingen,
inventarissen of over het beleid rond onroerend erfgoed. Op de website www.onroerenderfgoed.be is extra informatie
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te vinden.

adressen
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