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

Al 30 jaar stimuleert Monumentenwacht het onderhoud van het waardevolle erfgoed in Vlaanderen
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. Dat gebeurt in de eerste plaats in de vorm van regelmatige
inspecties met de bijbehorende adviesrapporten. Met deze jarenlange ervaring beschikt
Monumentenwacht dan ook over een schat aan informatie. Dankzij een subsidie van de Vlaamse
overheid kon onze vereniging in 2020 een nieuw traject opstarten rond de monitoring van de toestand
van het onroerend erfgoed in het ledenbestand van Monumentenwacht. Na een uitvoerige nulmeting,
gepubliceerd in 2021, leggen wij nu graag het tweede rapport in dit monitoringtraject voor.
In de eerste fase van het traject ontwikkelde Monumentenwacht Vlaanderen een virtuele datawarehouse, waarmee we relevante cijfers over de toestand van het onroerend erfgoed en de werking
van Monumentenwacht kunnen opvolgen. Dankzij die tools kunnen we deze monitoring vanaf nu
jaarlijks voortzetten en de gegevens actualiseren. In het voorliggende rapport, gebaseerd op cijfers van
2021, kunnen we voor het eerst vergelijken met de nulmeting. Een eerste stap, want grotere
tendensen zullen uiteraard pas op langere termijn zichtbaar worden. Overigens hebben we ons niet
beperkt tot het actualiseren van de cijfers; we hebben ook nieuwe gegevensbronnen aangeboord. Zo
wordt in dit rapport, naast de bouwkundige toestand van het erfgoed, voor het eerst ook een analyse
gemaakt van de mate waarin onderhoud plaatsvindt.
De gegevens in de databanken van Monumentenwacht kunnen echter niet alle vragen beantwoorden.
Daarom voerden we in 2021 een grootschalige bevraging uit bij onze leden. We peilden onder meer
naar hun mening over de uitvoering en de impact van onderhouds- en herstellingswerken aan hun
erfgoed en de rol van Monumentenwacht daarin. De resultaten van deze bevraging worden in dit
rapport in detail besproken. Sinds het najaar van 2021 monitort Monumentenwacht bovendien
permanent de tevredenheid van de leden over de dienstverlening. Ook de resultaten van deze
tevredenheidsbevraging worden voortaan jaarlijks geanalyseerd.
Het voorliggende rapport volgt de structuur van de nulmeting. Na een beschrijving van de methodiek
gaat het dieper in op de verwerking van de gegevens via interactieve dashboards. De inhoud van elk
dashboard wordt grondig toegelicht, zodat iedere gebruiker gemakkelijk zelf de gewenste informatie
kan zoeken.
We zijn ervan overtuigd dat Monumentenwacht met dit tweede rapport opnieuw een belangrijk
steentje bijdraagt aan het onroerenderfgoedbeleid op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.

Luk Lemmens
Voorzitter Raad van Bestuur
Monumentenwacht Vlaanderen
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II

DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

1. Doelstellingen
In juni 2020 kreeg Monumentenwacht Vlaanderen de opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed
om de toestand van het Vlaams onroerend erfgoed dat aangesloten is bij Monumentenwacht extra te
monitoren en vooral om de resultaten daarvan zichtbaar en toegankelijk te maken.
De hoofddoelstelling was om de fysieke toestand van het onroerend erfgoed in het ledenbestand van
Monumentenwacht in kaart te brengen en om de evolutie daarvan jaarlijks op te volgen. Tegelijk wou
Monumentenwacht een beter zicht krijgen op de impact van de eigen werking op de toestand van het
erfgoed.
De concrete verwachte resultaten van deze opdracht luidden als volgt:
▪
▪
▪

een geoptimaliseerde database, die ook gekoppeld is aan de inventaris Onroerend
Erfgoed;
een jaarlijkse rapportage met een analyse van de toestand van het onroerend erfgoed;
de verschillende datasets met ruwe data over de toestand van het erfgoed.

2. Acties
Om deze doelstellingen en resultaten te bereiken, werden elf acties voorzien. Een groot deel werd
intussen gerealiseerd, enkele vragen nog een verdere uitwerking en opvolging in de komende jaren:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

koppeling van de databank Monumentenwacht met de inventaris Onroerend Erfgoed;
uitbreiding en flexibilisering van de rapportagetool en de databank van
Monumentenwacht (MAKSbo  MoRA en iMAKS);
uitwerken van een systematiek om de evolutie van de conditiescores op te volgen;
uitwerken van de ICT-structuur voor de analyse van gegevens;
uitwerken van de ICT-structuur voor de visualisatie van gegevens;
analyseren en verwerken van kwantitatieve gegevens;
(verder) verzamelen en verwerken van kwalitatieve gegevens;
publicatie van een monitorrapport;
bijdragen aan de Erfgoedmonitor;
disseminatie van de resultaten naar de sector en de eigenaars/beheerders;
ontsluiting via Provincies in Cijfers.

De actiepunten zijn beknopt beschreven in het Monitorrapport-2020 van Monumentenwacht.

3. Resultaten
Een geoptimaliseerde database, ook gekoppeld aan de inventaris Onroerend
Erfgoed
In 2020 is gestart met de koppeling van de database aan de inventaris van het agentschap Onroerend
Erfgoed op twee niveaus. Enerzijds kunnen data uit de inventaris geïmporteerd worden bij het
opnemen van nieuwe leden in de databank van Monumentenwacht. Deze functionaliteit is intussen
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beschikbaar voor de medewerkers van Monumentenwacht. Anderzijds is er de koppeling van de
gegevens uit de inventaris aan de gegevens van Monumentenwacht. In 2021 werd voortgewerkt aan
deze koppeling om gegevens te kunnen vergelijken en op eenzelfde niveau te presenteren. De
connectie verloopt via het ID-nummer van het onroerend erfgoed in de wetenschappelijke inventaris
van het agentschap Onroerend Erfgoed. De uitwisseling is onvolledig, waardoor de cijfers niet
betrouwbaar zijn. Voorlopig ontbreken tijd en budget om de fouten in de koppeling uit te zoeken.

Een jaarlijkse rapportage met een analyse van de toestand van het onroerend
erfgoed
De voorbije jaren bezorgde Monumentenwacht regelmatig statistieken en/of ruwe data uit de eigen
databank aan het agentschap Onroerend Erfgoed. In 2020 werd een breder toegankelijke optie
gekozen in de vorm van een eerste Monitorrapport als een soort ‘nulmeting’. Dat vormt de basis voor
de werking in de komende jaren. Het rapport is onlosmakelijk verbonden met dashboards in Google
Data Studio die gegevens uit de databank van Monumentenwacht op een interactieve manier ter
beschikking stellen. Het voorliggende rapport met de gegevens van 2021 is een vervolg op de
nulmeting en is gekoppeld aan een set dashboards met gegevens tot en met 31-12-2021. Een set met
lopende data blijft beschikbaar en kan doorlopend geconsulteerd worden. Alle sets bevatten
informatie over de aangesloten erfgoedobjecten bij Monumentenwacht, hun dienstverleningen en de
condities van het geïnspecteerde bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.
De set met databankgegevens tot en met 31-12-2021 wordt aangevuld met de (kwalitatieve) gegevens
verzameld aan de hand van bevragingen bij de abonnees, namelijk een uitgebreide ledenbevraging in
2021 en een tevredenheidsbevraging.

De verschillende datasets met de ruwe data over de toestand van het erfgoed
Gezuiverde en voorgefilterde data uit de databank van Monumentenwacht blijven doorlopend
beschikbaar via de dashboards en worden de komende jaren verfijnd en geoptimaliseerd. Daarnaast
blijven ruwe datasets op vraag ter beschikking.
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METHODIEK

1. Indicatoren
Als start voor dit project hebben we indicatoren opgelijst die interessant lijken om op te volgen en te
monitoren. Uit een eerste lange lijst hebben we een beperkte indicatorenlijst gedestilleerd met
onderwerpen die een beeld kunnen geven van het erfgoed in Vlaanderen of die de werking van
Monumentenwacht in kaart brengen. Een groot deel van deze indicatoren was al opgenomen in het
eerste Monitorrapport; ze werden uitgebreid in dit tweede rapport. Voor andere indicatoren
beschikken we nog over onvoldoende relevante gegevens. De volgende jaren zullen ook deze
indicatoren behandeld en opgenomen worden. Per indicator wordt aangeduid of hij ‘noodzakelijk’,
‘wenselijk’ of ‘nice to have’ is. Jaarlijks kan geëvalueerd worden of er indicatoren toegevoegd of
misschien niet behouden moeten worden.
De geselecteerde indicatoren kunnen gebundeld worden in 3 hoofdpakketten: het in kaart brengen
van:
•
•
•

de erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (leden/abonnees)
Monumentenwacht,
de conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten,
de werking en de impact van Monumentenwacht.

aangesloten

bij

De indicatoren in het grijs zijn nog niet beschikbaar.

1.1. Erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (leden/abonnees)
aangesloten bij Monumentenwacht
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aantal objecten totaal en per type object [indicator 1.1];
aantal objecten per gemeente [indicator 1.2];
aantal objecten versus beschermde objecten [indicator 1.3];
aantal objecten in- en uitgeschreven per jaar [indicator 1.4];
aantal abonnees totaal en per type abonnee [indicator 1.5];
aantal abonnees per type object [indicator 1.6].

1.2. Conditie van de
erfgoedobjecten
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bij

Monumentenwacht

aangesloten

evolutie van de conditiescore per object [indicator 2.1];
conditie van alle objecten [indicator 2.2];
conditie van objecten als monument beschermd [indicator 2.3];
conditie van objecten gelegen in beschermde stads- of dorpsgezichten [indicator 2.4];
conditie van objecten gelegen in een erfgoedlandschap/cultuurhistorisch landschap
[indicator 2.5];
conditie van objecten gelegen in UNESCO-werelderfgoed [indicator 2.6];
conditie van geïnventariseerde, niet beschermde objecten [indicator 2.7];
conditie van niet geïnventariseerde objecten [indicator 2.8];
conditie van objecten per gemeente/ provincie [indicator 2.9];
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

conditie van objecten per Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) [indicator
2.10];
conditie van objecten per erkende erfgoedgemeente [indicator 2.11];
conditie van objecten in het werkingsgebied van een IOED/erfgoedgemeente versus
andere objecten [indicator 2.12];
conditie van objecten per type (= oorspronkelijke & huidige functie) [indicator 2.13];
conditie van objecten per grootte (= objectcategorie) [indicator 2.14];
conditie van objecten per type eigenaar/ beheerder [indicator 2.15];
conditie van objecten in functie van bereikbaarheid en toegankelijkheid [indicator 2.16];
conditie van waardevolle interieurs [indicator 2.17];
conditie van interieurs van kerken (nagelvaste interieurelementen en onroerend door
bestemming) [indicator 2.18];
conditie van 'cultuurgoederen' [indicator 2.19];
conditie van binnenklimaat (temperatuur, RV & licht) [indicator 2.20];
brandpreventie [indicator 2.21];
PEST-management [indicator 2.22];
preventie van diefstal/vandalisme [indicator 2.23].

1.3. Werking en impact van Monumentenwacht
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aantal diensten per inspectietype [indicator 3.1];
aantal diensten aan beschermde monumenten [indicator 3.2];
inspectiefrequentie van de objecten [indicator 3.3];
interval van de uitgevoerde onderhoudswerken [indicator 3.4];
impact van periodiek onderhoud op de toestand van het erfgoed [indicator 3.4];
toestand van aangesloten versus niet aangesloten objecten;
effect van energetische ingrepen op de conditie [indicator 3.5];
opvolging van de adviezen door de abonnee [indicator 3.6];
in kaart brengen van uitvoerders van werken [indicator 3.7];
kwaliteit van uitgevoerde werken [indicator 3.8];
tevredenheid van de abonnees [indicator 3.9];
noden van de abonnees [indicator 3.9].

Meer informatie over deze indicatoren, onder andere over de bronnen die gebruikt worden, de manier
waarop gemeten wordt en waar de resultaten terug te vinden zijn, is te vinden in bijlage 1 Overzicht
indicatoren.

2. Data
Voor de Monumentenwacht Monitor worden twee primaire databronnen gebruikt: gegevens die in de
loop van de jaren verzameld werden in een databank, en gegevens uit bevragingen bij verschillende
doelgroepen. Daarnaast bevatten de inspectierapporten nog veel informatie in tekst die op dit
moment niet automatisch doorzocht kan worden. Vanaf het gebruik van de rapportagetool (2016 voor
bouwkunde, 2021 voor interieur, molens en funerair erfgoed) wordt een deel van deze inspectieinformatie op een gestructureerde manier opgenomen in de databank.
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2.1. Gegevens uit de databanken van Monumentenwacht
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
vanaf de tweede helft van de jaren 1990 gedigitaliseerd (met terugwerkende kracht) in vijf provinciale
MS Access-databanken met dezelfde opbouw en structuur. In de loop van de jaren werden deze MS
Access-databanken verfijnd, uitgebreid, samengevoegd en in 2016 overgezet naar een webbased
databank. Monumentenwacht beschikt zo over basisgegevens voor bijna 30 jaar, stelselmatig
aangevuld en uitgebouwd.
De eerste conditiescores zijn beschikbaar vanaf 2001 voor bouwkunde. Ze werden – voor de
bouwfysische toestand van het hele object – omgezet naar een zesdelige schaal die vandaag in gebruik
is. Die conditieschaal loopt van ‘uitstekend’ over ‘goed’, ‘redelijk’, ‘matig’, ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. Het
huidige systeem is vanaf 2017 in voege voor bouwkunde en is vanaf 2020-2021 aangevuld voor de
andere dienstverleningen.

Beschikbare gegevens bij Monumentenwacht
Hoe worden objecten geteld?
De objecten die bij Monumentenwacht aansluiten, krijgen een uniek objectnummer. Toch 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 in de
inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed …
Net als in de voorbije jaren wordt gerekend met ‘inspecteerbare gehelen’, ook wel ‘te inspecteren
gehelen’ genoemd. Dat zijn de objecten die op zichzelf geïnspecteerd worden en een bijbehorend
inspectieverslag krijgen. In de meeste gevallen 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, mogelijk elk met een eigen opbouw, stijl en toestand en
met eigen materialen. Zo wordt een kasteelsite opgesplitst in deelobjecten: het kasteel zelf, het
koetshuis, kleine erfgoedelementen in de tuin, een ijskelder ... Een abdij valt uiteen in verschillende
min of meer losstaande vleugels of aparte gehelen en de kerk. Dat zijn veelal praktische
oplossingen die een inspectie en de bijbehorende verslagen overzichtelijk houden. Elk deelobject
krijgt een toestandsconditie toegekend. Dat heeft als nadeel dat er moeilijk gesproken kan worden
over ‘de toestand’ van een bepaald complex. Maar zo krijgt een eigenaar-beheerder wel een
duidelijker zicht op de conditie van de verschillende deelobjecten en kan hij beter inschatten welke
prioritaire zorg behoeven.
Ook wanneer één onroerend goed meerdere eigenaars of beheerders heeft, kan dat opgesplitst
worden in deelobjecten. Dat is dan dikwijls om administratieve redenen – elke eigenaar krijgt
immers alleen het verslag van zijn eigendom – en niet zozeer 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 het
beheer zijn van particulieren, het OCMW, de kerkraad …
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Beschermd en historisch waardevol
Per aangemeld object wordt nagegaan of het gekoppeld kan worden aan een erfgoedobject in de
inventaris Onroerend Erfgoed en of er beschermingen van toepassing zijn. Zowel het ID-nummer
van het object in de wetenschappelijke inventaris als eventuele beschermingen worden vandaag
nog manueel ingegeven bij de inschrijving. Bij een volgende dienstverlening worden ze
gecontroleerd en zo nodig aangepast. Recente beschermingen van langer aangesloten of 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 een beschermde archeologische site – zijn niet overal even
consequent aangevuld. De voorziene koppeling met de inventarisdatabank van het agentschap
Onroerend erfgoed is onvoldoende accuraat. Voorlopig kan hier geen gebruik van gemaakt worden
om de gegevens te dubbelchecken of automatisch te verbeteren.
Verder uitzoeken welke gegevens niet overkomen vanuit de inventarisdatabank. Voorlopig
ontbreken hiervoor budget en mankracht.

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 de huidige functie, de objectcategorie als inschatting
voor de grootte en de complexiteit van een object, en een geocodering. Voorts komen alle
uitgevoerde dienstverleningen en de contactgegevens van de abonnee terecht in de databank van
Monumentenwacht. De gegevens zijn beschikbaar in de dashboards of zijn daar via filters
raadpleegbaar. Een overzicht van alle bijkomende gegevens is beschikbaar in bijlage 2 –
Beschikbare gegevens bij Monumentenwacht.

Conditie
2017
Sinds 2017 wordt bij bouwkundige inspecties de conditie opgesplitst in bouwfysische staat,
onderhoud en risico’s. Onder ‘bouwfysische staat’ valt een globale inschatting van de staat van het
erfgoed in zijn geheel en per bouwonderdeel: dak, dakwaterafvoer, kapconstructie en zolder,
draagstructuur en overspanning, schrijnwerk en beglazing, afwerking en inrichting, technische
installaties en site en omgeving. Dat geeft een momentopname van de materiële conditie van het
object op het ogenblik van inspectie. De conditie ‘onderhoud’ geeft informatie over de manier
waarop een gebouw onderhouden wordt en hoe nauw adviezen, problemen en risico’s opgevolgd
worden. Bij ‘risico’ staat een score vermeld naarmate er een snellere 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 hele
object en voor alle (relevante) bouwonderdelen. Ze worden per opsplitsing gescoord op de
voormelde zesdelige schaal, met een korte toelichting. Voor dit Monitorrapport worden de
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bouwfysische toestand en het onderhoud van het gehele object gebruikt. Volgende scores worden
toegekend voor de toestand:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

uitstekend: zopas goed gerestaureerd of hersteld; goed onderhouden; vertoont geen
gebreken;
goed: geen bouwkundige gebreken; alleen onschuldige verweringsverschijnselen;
redelijk: normale verweringsverschijnselen en kleine bouwkundige tekortkomingen die
geen directe invloed hebben op de stabiliteit of de bewaring van de onderdelen van de
rubriek;
matig: bouwkundige tekortkomingen die een nefaste invloed kunnen hebben op de
onderdelen van de rubriek of gevolgen voor andere bouwelementen;
slecht: ernstige structurele problemen en gevaar voor de stabiliteit;
zeer slecht: ernstig verval, dit gebouw(onderdeel) is globaal in zijn voortbestaan bedreigd.

Vanaf 2021 wordt de score voor onderhoud mee opgenomen in de dashboards voor bouwkunde,
maar alleen voor de objecten die een inspectie kregen sinds 2017. Deze score geeft naast de
‘bouwfysische toestand’ een goed beeld van hoe het erfgoed onderhouden wordt.
Volgende scores duiden de onderhoudsconditie:
•

•

•

•
•

•

uitstekend: de eigenaar-beheerder voert zelf zeer regelmatig controle uit: mogelijke
problemen worden snel opgemerkt en aangepakt. Het onderhoud wordt zorgvuldig
uitgevoerd: goten worden regelmatig proper gemaakt, het schilderwerk is in orde ...
Adviezen uit vorige inspectierapporten van Monumentenwacht werden op tijd opgevolgd;
goed: enkele keren per jaar is er een algemene controle: mogelijke problemen worden
snel opgemerkt en aangepakt. Het onderhoud wordt uitgevoerd: goten en daken worden
regelmatig proper gemaakt, het schilderwerk is in orde ... Adviezen uit vorige
inspectieverslagen van Monumentenwacht werden opgevolgd;
redelijk: er is een jaarlijkse controle en onderhoudsronde. Daken en goten worden
vrijgemaakt voor de winter. Adviezen uit vorige inspectierapporten worden doorgaans
opgevolgd. Enkele adviezen zijn nog niet opgevolgd (om financiële redenen, omdat er geen
aannemer gevonden werd …) maar er wordt aan gewerkt;
matig: het onderhoud is beperkt. Een enkel advies uit vorige inspecties werd opgevolgd,
maar er staan nog verschillende adviezen open;
slecht: er wordt weinig onderhoud uitgevoerd. Daken en goten zijn dichtgeslibd en worden
niet geruimd, ook na meerdere adviezen om ze vrij te maken. Er is weinig veranderd sinds
de vorige inspectie;
zeer slecht: er wordt geen onderhoud uitgevoerd of voorzien. Er is niets veranderd sinds
de vorige inspectie. Adviezen worden niet opgevolgd.

Vóór 2017?
Voor de omschakeling naar de rapportagetool in 2017 werd al sinds 2001 een conditiemeting
bijgehouden in de databank voor bouwkundige inspecties. De bouwfysische conditie van het
gehele object kreeg een score op basis van een berekend en gewogen gemiddelde van de
inschattingen op detailniveau, waarbij de staat van bijvoorbeeld daken en goten zwaarder woog
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
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globale bouwfysische objectscore in procenten die omgezet wordt naar de huidige zesdelige
schaal. Een inschatting van onderhoud en risico kan niet meegenomen worden uit het verleden
omdat die toen niet gescoord werden. De bouwfysische toestand van de grote onderdelen zou op
een vergelijkbare manier herschaald kunnen worden.
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’ en de ‘conditie’ van de
geïnspecteerde objecten, kan voorlopig niet gebruikt worden.

2020-2021
De rapportagetool werd uitgebreid en aangepast zodat ook inspecties uit andere disciplines –
interieur, molens en funerair erfgoed – op een uniforme manier met eigen accenten ingegeven
kunnen worden. De conditie van het ‘gehele object’ blijft gelijkvormig, zodat die – waar relevant –
vergeleken kan worden.

Kanttekeningen nauwkeurigheid | betrouwbaarheid
Gegevens verzamelen in databank
De meeste administratieve gegevens in de databank worden ingevoerd door een of meerdere
(administratieve) medewerkers per provinciale Monumentenwacht die in de loop van de jaren al
eens wisselden. Een handleiding met richtlijnen helpt om de gegevens over de provinciegrenzen
heen op een uniforme manier in te geven, naast regelmatige overlegmomenten met alle
administratieve medewerkers en per kwartaal of jaarlijks ‘automatische’ en manuele checks op de
databank.
De monumentenwachters geven de inspectiegerelateerde gegevens zoals inspectie-uren ter
plaatse en inspectieteams in, net als informatie 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 zijn tweeën, waardoor ze elkaar feedback kunnen geven wanneer ze
een inspectierapport opstellen en conditiescores geven. In tegenstelling tot de administratieve
gegevens die vaak ‘juist’ of ‘fout’ zijn, gaat het bij de conditiemetingen om inschattingen.

Statistische betrouwbaarheid - objecten
Om te weten of de aangesloten objecten bij Monumentenwacht representatief zijn voor ‘het
onroerend erfgoed in Vlaanderen’, kan alvast het aantal objecten bij Monumentenwacht afgezet
worden tegen het geïnventariseerde en beschermde aantal erfgoedobjecten (bouwkunde) bij het
agentschap Onroerend Erfgoed. Of erfgoed van alle types, van verschillende leeftijden, stijlen,
regio’s … inhoudelijk voldoende vertegenwoordigd zijn, moet verder onderzocht worden.
Daarvoor is de koppeling met de inventarisdata noodzakelijk.
Met jaarlijks meer dan 1000 bouwkundige inspecties op een totaal aantal van 76.365 vastgestelde
bouwkundige objecten, is voldaan aan een representatieve steekproef met een betrouwbaarheid
van 95% en een foutenmarge van 3%.
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Statistische betrouwbaarheid - conditie en inspecties
Gegevens over condities en inspecties 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 …). Dit betekent dat geïnspecteerde objecten
in 2021 niet dezelfde objecten zijn die geïnspecteerd werden in 2020, 2019, 2018, 2017 of 2016 …
Voor alle disciplines varieert de inspectiefrequentie of ‘tijd tussen 2 inspecties’ volgens de
inspectiecapaciteit van de provinciale Monumentenwacht waartoe het object behoort, de aard en
de toestand van het object, en de vraag van de abonnee.
Er werden de voorbije 10 jaar gemiddeld 1.028 bouwkundige inspecties per jaar uitgevoerd waarbij
conditiescores toegekend werden. Daaronder vallen ook moleninspecties en inspecties funerair
erfgoed. De gegevens zijn beschikbaar sinds 2001, met een aanpassing in de methodiek in 2017.
Interieurwachters inspecteerden de afgelopen 10 jaar gemiddeld 109 erfgoedobjecten per jaar en
voeren doorgaans minder herhaalinspecties uit. Sinds 2020 geven ze in de database een conditie
in voor de toestand, het onderhoud en de risico’s van het interieur. In de loop van 2022 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. 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 de MS Access-databank zijn fragmentarisch en
worden niet opgenomen.

2.2. Gegevens uit bevragingen
Basis
Niet alle informatie die gevraagd wordt in de indicatorenlijst is beschikbaar in de databank van
Monumentenwacht. Dit geldt voor meerdere indicatoren gebundeld in het hoofdpakket ‘in kaart
brengen van de werking en impact van Monumentenwacht’. Deze kennis kan verzameld worden
via bevragingen. In de loop van 2021 hebben we informatie ingewonnen bij abonnees via een
online ledenbevraging en hebben we een doorlopende tevredenheidsbevraging gelanceerd. De
gegevens van beide bevragingen worden verzameld via kwalitatief onderzoek, wat maakt dat de
antwoorden van de respondenten en hun interpretatie een subjectief karakter hebben. De
resultaten hiervan komen op een geanonimiseerde manier aan bod in dit rapport en zijn ter
beschikking via dashboards op basis van een dataset met gegevens tot 31-12-2021.

Uitgebreide ledenbevraging
Om de al beschikbare gegevens vanuit de databank aan te vullen, lanceerde Monumentenwacht
in juni 2021 een eerste online bevraging. We peilden naar de mening van de abonnees over de
impact van regelmatig onderhoud op de toestand van hun erfgoed, de frequentie van onderhoudsen herstellingswerken, uitvoerders, uitvoeringen en ingrepen ter verbetering van de
energieprestatie van hun gebouwen.
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Gegevensverzameling
De bevraging werd opgemaakt in het survey platform SurveyMonkey en werd op 29 juni 2021 via
e-mail verstuurd naar de 2.889 leden die op dat moment geregistreerd waren in de databank van
Monumentenwacht en over een geldig e-mailadres beschikten. Een maand later werd een
automatische herinnering verstuurd naar 2.628 geadresseerden die het eerste bericht niet
geopend hadden, wat de respons aanzienlijk deed toenemen. De vragenlijst is raadpleegbaar in
bijlage 3 - Vragenlijsten bevragingen.

Statistische betrouwbaarheid
Om tot representatieve resultaten te komen met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een
foutenmarge van 5% was de vereiste steekproefgrootte 340 respondenten. Tussen 29 juni en 31
augustus 2021 hebben 408 respondenten deze vragenlijst effectief ingevuld. Hun reacties worden
als volgt verdeeld in voltooid/gedeeltelijk:

Aantal reacties van de ledenbevraging onderverdeeld in voltooide en gedeeltelijk voltooide
bevragingen.

Tevredenheidsbevraging
Sinds september 2021 brengen we ook de tevredenheid en noden van de leden van
Monumentenwacht over de verleende diensten in kaart. Daartoe krijgt elke abonnee een maand
na een dienstverlening aan een object automatisch een korte tevredenheidsbevraging
toegestuurd. De resultaten hiervan worden elk jaar toegelicht in het monitoringrapport en in de
respectieve dashboards.
Ook de tevredenheidsbevraging is opgesteld in het platform SurveyMonkey. Vanaf de start in
september tot en met december 2021 werd deze via een automatisch e-mailbericht met een link
bezorgd aan 555 abonnees die dienstverleningen kregen tussen augustus en november van
hetzelfde jaar. De vragenlijst is beschikbaar in bijlage 3 - Vragenlijsten bevragingen.

Statistische betrouwbaarheid
In 2021 hebben 87 abonnees de bevraging ingevuld, goed voor 15,68% van het totale aantal
verstuurde bevragingen na elke dienstverlening. Hoewel het aantal ingevulde bevragingen
onvoldoende representatief is - doordat het systeem pas enkele maanden in voege was -, worden
de eerste resultaten toch besproken in dit rapport en opgenomen in de dashboards van 2021.
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IV

VISUALISATIE VAN GEGEVENS

1. BigQuery, Google Spreadsheets en Data Studio
Om de data overzichtelijk te kunnen voorstellen, worden gegevens uit de databank van
Monumentenwacht ingelezen en voorbereid in BigQuery. Enkele datasets worden van daaruit
beschikbaar gesteld in Data Studio met het oog op de visualisatie. Deze twee systemen van Google
zijn compatibel met de online databank van Monumentenwacht. De data kunnen aangevuld
worden met informatie uit externe databanken en/of spreadsheets, zowel in BigQuery als (met
enkele beperkingen) in Data Studio. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de gegevens van de
bevragingen die als spreadsheets geëxporteerd zijn vanuit het surveyplatform.
Voor de Monumentenwacht Monitor en voor dit rapport zijn twee sets dashboards opgezet: een
set met lopende data uit de Monumentenwacht-databank tot en met gisteren, en een set met
data tot en met 31-12-2021. De lopende data worden dagelijks geüpdatet; voor de gegevens tot
en met 31-12-2021 werd een aparte databron opgemaakt op 1-1-2022. De spreadsheets worden
jaarlijks of ad hoc geüpdatet. De gegevensset tot en met 31-12-2021 wordt verder gebruikt voor
het cijfermateriaal in dit rapport. Beide sets zijn beschikbaar en raadpleegbaar voor externe
gebruikers.
De dashboards zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd met - meestal - enkele pagina’s per
dashboard en een beknopte uitleg per pagina. Op verschillende pagina’s staan bovenaan enkele
‘bedieningsknoppen’ waarmee de informatie gefilterd kan worden. Linksboven kan via 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 de
gegevens uit de databank tegelijk op alle pagina’s van het dashboard, sommige filteren enkel de
pagina waarop een selectie gemaakt werd. Bij de filters die op meerdere pagina’s van het
dashboard filteren, is de selectie zichtbaar en aanpasbaar op elk van deze pagina’s. De keuze kan
verfijnd worden door onder verschillende bedieningsknoppen een bepaalde selectie te maken.
Ook via de grafieken zelf kunnen gegevens gefilterd worden; de selectie wordt dan doorgetrokken
naar de andere grafieken op die pagina. Soms kan er binnen 1 grafiek geschakeld worden tussen
verschillende niveaus via de pop-up-pijltjes rechtsboven de grafiek.

Opbouw dashboard met linksboven de navigatie tussen de verschillende pagina’s en
rechtsboven de bedieningsknoppen om gegevens te filteren
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2. Beschikbare dashboards
Monumentenwacht in cijfers
Dit dashboard geeft een overzicht van de kerncijfers van nu (lopende data) en de cijfers van het
afgelopen jaar (afgesloten op 31-12-2021).

Leden Monumentenwacht
Leden Monumentenwacht (2020)
Leden Monumentenwacht (2021)
De dashboards tonen de objecten en de leden bij Monumentenwacht. Alleen de objecten die
vandaag of op 31-12 (voor de dashboards met een jaartal) aangesloten zijn, worden meegerekend.
Behalve enkele objecten die zich sinds de overname van Varend Erfgoed in de provinciale werking
opnieuw hebben aangemeld bij een van de provincies, wordt het varend erfgoed niet meegeteld.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aantal objecten → aantal objecten en verschillende manieren waarop objecten geteld
kunnen worden
objecten per functie → aantal objecten (inspecteerbare gehelen) per oorspronkelijke en/of
huidige functie
objecten per objectcategorie → de objectcategorie is een indicatie voor de grootte en de
complexiteit van de inspecteerbare gehelen
beschermingen → aantal bij Monumentenwacht aangesloten objecten waaraan een
bescherming werd toegekend
abonnees → aantal abonnees en de verdeling van de objecten per abonnee
abonnees versus objectfunctie (vanaf 2021) → types objecten en verdeling over type
abonnee
evolutie objecten (overzicht) → met aan- en afmeldingen per jaar (filters kunnen de grafiek
verstoren)
evolutie objecten → dezelfde gegevens als de voorgaande pagina, maar naast elkaar,
zodat de filters toegepast kunnen worden
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)
Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht (2021)
De dashboards geven de laatste conditie weer van de aangesloten objecten bij Monumentenwacht
(inspecteerbare gehelen). Hoofdobjecten en varend erfgoed worden niet opgenomen, evenmin
worden objecten die geen coördinaten in Vlaanderen bevatten weergegeven op de kaart. De
‘laatst gegeven conditiescore’ voor een bepaald object bevat de ‘recentst’ bekende score. De
meeste scores dateren van een inspectie in de voorbije 5 jaar, maar ze kunnen ook ouder zijn.
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▪
▪

▪

▪

▪
▪

laatste conditie objecten bouwkunde en molens → kaart met laatste conditiescores. De
cirkelgrafiek geeft een idee van de verhouding van de op kaart getoonde scores
laatste conditie objecten bouwkunde en molens (filterknoppen OE) (vanaf 2021) →
dezelfde gegevens als de voorgaande pagina. Filterknoppen om te selecteren op
verschillende soorten bescherming / inventaris …
laatste conditie onderhoud objecten bouwkunde en molens (vanaf 2021) → kaart met
laatste conditiescores voor het onderhoud. De cirkelgrafiek geeft een idee van de
verhouding van de op kaart getoonde scores. Enkel inspecties vanaf 2017
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
conditie objecten interieur → kaart met conditiescores van interieurinspecties. De
cirkelgrafiek geeft een idee van de verhouding van de op kaart getoonde scores.
conditie beschermde objecten interieur → overzicht van de verdeling van de laatste
conditiescores voor interieurinspecties en het jaar waarin de scores gegeven werden. Dit is
slechts een start en is dus (nog) niet representatief voor de toestand van het waardevolle
interieur in Vlaanderen

Werking en impact van Monumentenwacht
Werking en impact van Monumentenwacht (2020)
Werking en impact van Monumentenwacht (2021)
In tegenstelling tot de voorgaande dashboards worden hier alle provinciale dienstverleningen
meegenomen, zowel voor aangesloten objecten als objecten die intussen geen lid meer zijn. De
dienstverleningen voor archeologie en varend erfgoed, kostprijsindicatie … worden weggefilterd.
Enkele objecten varend erfgoed die vandaag onder de provinciale dienstverlening vallen, zijn
opgenomen. Gegevens uit de databank van Monumentenwacht zijn in 2021 aangevuld met de
resultaten van de ledenbevraging en de tevredenheidsbevraging.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

type dienstverlening en evolutie → aantal dienstverleningen en evolutie per type
dienstverlening
dienstverleningen afgelopen jaar (2021) → dezelfde gegevens als de voorgaande, maar
gefilterd op ‘afgelopen jaar’ en voorgesteld per discipline
dienstverlening per discipline → aantal dienstverleningen en evolutie per discipline
inspectiefrequentie bouwkunde → tijd tussen bouwkundige dienstverleningen
inspectiefrequentie interieur → tijd tussen dienstverleningen interieur
frequentie uitvoering werken en impact op toestand → antwoorden uit de
ledenbevraging
energetische ingrepen en impact op toestand → antwoorden uit de ledenbevraging
opvolging van adviezen door leden → antwoorden uit de ledenbevraging
uitvoerders van onderhouds- en herstellingswerken → antwoorden uit de
ledenbevraging
kwaliteit van de uitvoeringen → antwoorden uit de ledenbevraging
tevredenheid en noden van de leden → antwoorden uit de tevredenheidsbevraging
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Naast deze vrij beschikbare dashboards, zijn er ook opgemaakt voor gebruik binnen
Monumentenwacht met detailinformatie zoals evolutie in condities en dienstverleningen per
object en met checks om de database op orde te houden. Omdat deze dashboards
privacygevoelige informatie kunnen bevatten, al dan niet op 1 persoon of object terug te brengen,
zijn ze niet openbaar.

3. Indicatoren uitgelicht aan de hand van dashboards
In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende indicatoren aan de hand van gegevens uit de
databank en uit de bevragingen. De indicatoren worden geanalyseerd en toegelicht vanuit de
dashboards.
De gebruiker kan vaak zelf met deze dashboards aan de slag en kan op verschillende
dashboardpagina’s via de bedieningsknoppen eigen filters en filtercombinaties instellen.

3.0. Overzicht - kerncijfers

kerncijfers (dd. 08-06-2022) met rechts de belangrijkste cijfers van 2021 en links de lopende
gegevens. (Monumentenwacht in cijfers)

Dit overzicht geeft de belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar en de lopende cijfers. Er kan
doorgeklikt worden naar de relevante dashboards die uitgebreidere informatie bevatten. De info
maakt gebruik van gegevens uit de databank van Monumentenwacht die dagelijks wordt
geüpdatet (voor de lopende cijfers), samen met gegevens over het websitegebruik en
spreadsheets met data die jaarlijks worden aangepast, onder andere voor de personeelsgegevens
of de tevredenheidsbevraging.
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3.1. In kaart brengen van erfgoedobjecten en eigenaars (leden)
aangesloten bij Monumentenwacht
Aantal objecten, totaal en per type object [indicator 1.1]
Aantal aangesloten 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 als objecten die gekoppeld kunnen worden aan een erfgoedobject in de inventaris van
het agentschap Onroerend Erfgoed.

Leden Monumentenwacht (2021) - aantal objecten: verschillende mogelijkheden om ze te tellen

Op 31-12-2021 zijn bij Monumentenwacht 7.795 objecten (inspecteerbare gehelen) aangesloten,
verspreid over de vijf Vlaamse provincies. Dat is een stijging met 231 objecten ten opzichte van
2020 (+3%). De provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen blijven de grootste
aandeelhouders met drie vierde van het totale aantal; Limburg en West-Vlaanderen zijn goed voor
het overblijvende vierde.
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Oorspronkelijke en huidige functie
Aan de objecten bij Monumentenwacht worden 1 of 2 oorspronkelijke en 1 of 2 huidige functies
gekoppeld. Kerken/kapellen en woningen beslaan meer dan de helft van het objectenbestand. De
verhoudingen blijven nagenoeg gelijk voor 2020 en 2021. Kleine verschuivingen (in oorspronkelijke
functie) zijn toe te schrijven aan nieuwe inschrijvingen en correcties in de databank.

Leden Monumentenwacht (2021) - objecten per functie - oorspronkelijke en huidige functie
(N=7995 objecten)

te onderzoeken: of (groepen) functies die Monumentenwacht hanteert gekoppeld kunnen
worden aan (groepen) typologische objecten in de inventaris van het agentschap Onroerend
Erfgoed.

Leegstand
369 of 4,7% van de objecten krijgt ‘leegstand’ als huidige functie, een kleine daling ten opzichte
van 2020. Het risico op verval en verlies van erfgoedwaarde is voor leegstaande objecten groter
dan voor objecten die bewoond of regelmatig gebruikt worden, waardoor ze toch extra aandacht
verdienen. Een regelmatige controle ontbreekt vaak, wat maakt dat problemen laattijdig worden
opgemerkt. Het gaat om een 100-tal objecten met als oorspronkelijke functie ‘woning’, 25 ‘kasteel
of buitenplaats’ en 22 kerken. Ook landbouw en industrie, samen zijn goed voor een 85 objecten
die vandaag leegstaan. Leegstaande woningen zijn vooral terug te vinden in het centrum van
Vlaanderen (provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant).
Het label ‘leegstand’ is zoals andere functies een momentopname en wordt doorgaans aangepast
na een inspectie. Gebouwen die leeg stonden bij een vorige inspectie maar nog geen
herhaalinspectie kregen, kunnen intussen een nieuwe invulling hebben die nog niet opgenomen is
in de databank van Monumentenwacht.
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Leden Monumentenwacht (2021) - objecten per functie – De linker grafiek toont de
oorspronkelijke functie voor alle objecten waarvan de huidige functie = leegstand (N=369 van de
7.995 objecten met huidige functie = leegstand)

Kerken en kapellen
Kerken en kapellen hebben met bijna 30% (of 2.309 objecten) het grootste aandeel in de
‘oorspronkelijke functies’ en worden ook vandaag nog voor meer dan 95% als kerk of kapel
beschouwd. De overige 101 objecten kregen een nieuwe invulling in de sectoren cultuur,
onderwijs, recreatie, horeca, maar ook leegstand (1% - 22 objecten). De groep ‘kerken en kapellen’
is uitgebreid en uiteenlopend: boom- en veldkapellen, grote kapellen in gebruik voor erediensten,
schoolkapellen, parochiekerken, abdijkerken, kathedralen ... Cijfers van enkele jaren terug geven
aan dat 80% van de 1.787 Vlaamse parochiekerken aangesloten is bij Monumentenwacht (1.428
parochiekerken).

Leden Monumentenwacht (2021) - objecten per functie (oorspronkelijke functie= kerk). De linker
grafiek geeft het aandeel objecten weer dat van oorsprong ‘kerk of kapel’ is (2.309 van de 7.795
objecten). In de rechter grafiek is te lezen welke functie deze kerken of kapellen vandaag
hebben.

In tegenstelling tot de objectenverdeling bij Monumentenwacht over de verschillende provincies,
zijn de kerken/kapellen evenwichtiger verdeeld: 17% en 18% voor respectievelijk West-Vlaanderen
en Limburg, zo’n 20% voor Antwerpen en Vlaams-Brabant en bijna 25% voor Oost-Vlaanderen.
te onderzoeken: of de regionale verdeling van de kerken en kapellen overeenkomt met het
potentieel aan kerken en kapellen in Vlaanderen.
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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.

Aantal objecten per gemeente [indicator 1.2]
In de dashboards is geen aparte pagina voorzien voor het aantal objecten per gemeente, maar op
de meeste pagina’s in dit en andere dashboards kunnen gegevens gefilterd worden via locatiebedieningsknoppen zoals ‘provincie’ en ‘hoofdgemeente’. In enkele grafieken kunnen gegevens
verfijnd worden tot op het niveau van ‘deelgemeente’.
De steden Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge en Mechelen hebben de meeste aangesloten
objecten op hun grondgebied. Deze top 5 is ongewijzigd ten opzichte van 2020. In de volgende 10
gemeenten in de rangorde zijn er enkele kleine verschuivingen ten opzichte van 2020.

Leden Monumentenwacht (2021) - aantal objecten - inspecteerbare gehelen: hoofdgemeenten
met het hoogste aantal objecten in portefeuille. Bijna 10% van de bij Monumentenwacht
aangesloten objecten (701 van 7.564 inspecteerbare gehelen) ligt in Antwerpen stad (inclusief
deelgemeenten)

Aantal objecten versus beschermde objecten [indicator 1.3]
Bijna 70% (of 5.424 van de 7.795) ‘te inspecteren gehelen’ bij Monumentenwacht valt onder een
of andere vorm van bescherming. De meeste objecten (92% of 4.987 van de 5.424 objecten met
een bescherming) zijn beschermd als monument. Zo’n 23% ligt (eveneens) in een beschermd stadsof dorpsgezicht, iets meer dan 10% in een beschermd cultuurhistorisch landschap. Eén object kan
onder meerdere beschermingen vallen.
Voor de ‘unieke objecten’ komt de verdeling veeleer in de buurt van twee derde (67,3% of 3.598
van de 5.345) met en een derde (32,7% of 1.747 van 5.345 unieke objecten) zonder bescherming.
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De grotere gehelen zoals kasteelsites, vierkantshoeven, abdijen … worden maar 1 keer geteld,
onafhankelijk van het aantal onderdelen voor inspectie. Deze telling leunt dichter aan bij de
objectenaantallen in de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Leden Monumentenwacht (2021) - beschermingen objecten met een bescherming en types
beschermingen.

De helft van de 3.598 ‘unieke objecten met bescherming’ ligt in Antwerpen en Oost-Vlaanderen
(respectievelijk 27,6 en 23%). De andere helft is verdeeld over Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
en Limburg met respectievelijk 19,7%, 18% en 11,7%.
Naar oorspronkelijke functie is er een grote variatie in het aantal bij Monumentenwacht
aangesloten objecten (te inspecteren gehelen) waarop een bescherming rust: 35% van het funerair
of herdenkingserfgoed, 59% van de kerken en kapellen, 64% van de landbouwobjecten, 70% van
de woningen, 80% van de industriële complexen, 78% van de kastelen en onderwijsgebouwen en
93% 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 82% (302 van de 369) van de leegstaande objecten onder een bescherming valt, het derde
hoogste percentage na molens en abdijen/begijnhoven.

⟁ Bij een steekproef blijkt dat de beschermingen als monument goed ingevuld zijn in de
databank van Monumentenwacht. De andere beschermingen zijn minder accuraat.
te onderzoeken: controle op de gegevens van beschermingen wanneer de koppeling gelegd
kan worden met de data van het agentschap Onroerend Erfgoed. Omdat de koppeling niet
helemaal in orde is, kan deze controle (voorlopig) niet uitgevoerd worden.
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te onderzoeken: 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 ten opzichte van 61% in Limburg kan
verklaren. In Limburg en Vlaams-Brabant zet de provincie in op de ondersteuning van niet
beschermd erfgoed, onder andere door het toekennen van premies, wat een hoger aandeel van
lidmaatschappen van niet beschermd erfgoed zou kunnen verklaren.

Aantal objecten in- en uitgeschreven per jaar [indicator 1.4]
Voor deze indicator worden twee verschillende databronnen gebruikt. Enerzijds de databank met
inschrijvingsdatum en uitschrijvingsdatum, anderzijds een sheet met ‘historische data’ die jaarlijks
aangevuld en aangepast wordt door de provinciale medewerkers van Monumentenwacht. De data
komen niet helemaal overeen, maar geven een goede indicatie van de globale toename per jaar.
In 2021 groeide het aantal objecten (inspecteerbare gehelen) aan met 231 objecten, een toename
met 3%.

Leden Monumentenwacht (2021) – evolutie aantal objecten en dienstverleningen

Aantal abonnees totaal en per type abonnee [indicator 1.5]
Het aantal leden of abonnees 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.

Leden Monumentenwacht (2021) - abonnees
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Bisdom & kerkraden
Zo’n 37,6% of 1.211 van de leden bij Monumentenwacht zijn kerkraden of bisdommen, samen
goed voor een kleine 22% van de objecten (of 1.706 van de 7.795 inspecteerbare gehelen). Van de
1.706 objecten hebben er 1.423 ‘kerk of kapel’ als oorspronkelijke functie. De overige objecten zijn
woningen, abdijgebouwen, begraafplaatsen, onderwijs-, cultuur- of landbouwgebouwen. Het
aantal leden en het aantal objecten (inspecteerbare gehelen) zijn daarmee nagenoeg gelijk aan de
aantallen in 2020.

Leden Monumentenwacht (2021) - abonnees (status abonnee = kerkraad, bisdom)

Openbare besturen
De openbare besturen daarentegen zijn telkens met meerdere objecten aangesloten. Amper 12%
(394 van de 3.217 leden) van de leden bezit 41% (3.209 van de 7.795 objecten) van de aangesloten
objecten bij Monumentenwacht. Bijna alle steden en gemeenten zijn lid van Monumentenwacht
met 1 of meerdere objecten. Het aantal openbare besturen steeg in 2021 met 1% ten opzichte van
2020; het aantal objecten aangesloten door de openbare besturen steeg met 5,5%. De grootste
aantallen objecten in de portefeuille van Monumentenwacht liggen in de vijf Vlaamse
kunststeden.
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Leden Monumentenwacht (2021) - abonnees (status abonnee = stad of gemeente, OCMW,
provincie, Vlaamse gemeenschap, rijk, intercommunale)

Privé-eigenaars
De groep privé-eigenaars maakt bijna de helft uit van de leden (49% of 1.594 van de 3.217 leden),
maar bezit ‘slechts’ een derde van de objecten (36% of 2.832 van de 7.795 objecten). Ten opzichte
van 2020 is het aantal privéabonnees toegenomen met 55. Samen sloten ze 86 extra objecten aan.
De meeste particulieren zijn aangesloten met 1 object, meestal een woning; sommigen met
meerdere objecten. Een vzw sluit gemiddeld meerdere objecten aan: eind 2021 hebben 273
aangesloten vzw’s 897 objecten aangemeld.
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Leden Monumentenwacht (2021) - 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 een bescherming, voor de objecten van openbare besturen of privéeigenaars geldt dat voor iets meer dan 70%.

Op respectievelijk 59,9% of 1.022 van de objecten aangesloten door bisdom en kerkraden, 71,7%
of 2.300 van de objecten aangesloten door openbare besturen en 73,2% of 2.073 van de
objecten aangesloten door privé-eigenaars rust een of andere bescherming. (Leden
Monumentenwacht (2021) p9)
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Aantal abonnees per type object [indicator 1.6]
Kerk of kapel
Bijna twee derde van de bij Monumentenwacht aangesloten kerken en kapellen valt onder het
beheer van een kerkraad. Een kleine 30% wordt rechtstreeks door de gemeente beheerd. Kerken
en kapellen zijn min of meer gelijkmatig verdeeld over de 5 provincies.
Oorspronkelijke functie

Huidige functie

Verdeling van de objecten per type abonnee en per provincie met respectievelijk als
oorspronkelijk en huidige functie ‘kerk of kapel’

Woningen
Het aandeel aangesloten objecten dat vandaag als woning gebruikt wordt, is voor bijna de helft in
handen van particuliere eigenaars. Daarnaast spelen vennootschappen, OCMW’s, steden of
gemeenten, kerkraden en vzw’s een significante rol in het beheer van woningen.
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Oorspronkelijke functie

Huidige functie

Verdeling van de objecten per abonneestatus en per provincie met respectievelijk als
oorspronkelijk en huidige functie ‘bewoning (eventueel met nering)’

Kasteel of buitenplaats
Een groot deel van de kastelen of buitenplaatsen heeft vandaag een andere eigenaar en een andere
invulling gekregen. Vooral steden en gemeenten beheren vroegere kastelen. Kastelen die vandaag nog
als dusdanig bestempeld worden, zijn vooral in privéhanden.
Oorspronkelijke functie

Huidige functie

Verdeling van de objecten per type abonnee en per provincie met respectievelijk als
oorspronkelijk en huidige functie ‘kasteel of buitenplaats’
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Molens
Drie kwart van de aangesloten molens is vandaag nog herkenbaar als molen. Vooral steden en
gemeenten nemen hun beheer op zich. Toch is een derde van de huidige molens vandaag in het
beheer van privé-eigenaars.
Oorspronkelijke functie

Huidige functie

Verdeling van de objecten per type abonnee en per provincie met respectievelijk als
oorspronkelijk en huidige functie ‘molen’

3.2. In kaart brengen van de conditie van de bij Monumentenwacht
aangesloten erfgoedobjecten
Evolutie conditiescore per object [indicator 2.1]
Per object is de evolutie van de conditiescores voor de toestand beschikbaar vanaf 2001. De
conditie voor het onderhoud is voorhanden voor inspecties vanaf 2017. Deze informatie is vooral
nuttig voor intern gebruik of voor de (grotere) abonnee. Om privacyredenen wordt ze niet
algemeen beschikbaar gesteld. Een overzicht van de objecten waarop een bescherming rust, is
toegankelijk voor medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed, voor zover de eigenaar
geen bezwaar heeft aangetekend om informatie over zijn pand te delen.

Conditie van alle objecten [indicator 2.2]
Toestandsconditie
De toestandsconditiescores van de laatste inspectie bouwkunde is beschikbaar in een
kaartoverzicht voor heel Vlaanderen. Twee vijfde van de objecten krijgt een score ‘goed’ tot
‘uitstekend’; twee vijfde scoort ‘redelijk’ of ‘matig’. Van het overige vijfde hebben de meeste
objecten nog geen conditiescore gekregen. Dat kan zijn omdat de laatste inspectie dateert van
vóór 2001 of omdat er bij de laatste inspectie geen conditiescore gegeven kon worden,
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bijvoorbeeld omdat het om een beperkte inspectie ging en er onvoldoende zicht was op de
toestand van het volledige object. Om vergetelheden uit te sluiten wordt een controle ingevoerd
vanaf begin 2022. Dit geldt alleen voor nieuwe inspecties en niet met terugwerkende kracht. Een
5% van de objecten scoort ‘slecht’ of ‘zeer slecht’. Via filterknoppen bovenaan het dashboard
kunnen de gegevens verfijnd worden per type object, locatie, beschermingen of een combinatie
van filters.
Verder in dit rapport slaat ‘conditiescore’ zonder verdere specificatie op de conditie van de
toestand van het gehele object, tenzij anders aangegeven.

Overzicht van de laatste conditiescores voor bouwkundige inspecties tot 2021

Conditie onderhoud
Voor de meeste objecten die hun laatste inspectie kregen tussen 2017 en 2021 is er naast de
globale conditie voor hun staat of toestand ook een conditie ‘onderhoud’ beschikbaar. Deze
waarde is een inschatting van het uitgevoerde onderhoud en de manier waarop onderhoud,
problemen en risico’s worden opgevolgd. De conditiescore voor onderhoud is door de band
minder goed dan de conditiescores voor de toestand van een object. Voor de periode van 2017 tot
2021 kreeg 4,6% een score ‘uitstekend’ voor onderhoud, 28,2% ‘goed’, 33,8% ‘redelijk’, 22%
‘matig’, 9,6% ‘slecht’ en 1,8% ‘zeer slecht’.
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Overzicht van de conditiescores voor onderhoud van alle objecten die sinds 2017 een inspectie
kregen. De kleine cirkel geeft de conditiescores voor de toestand weer (2017-2021)

De manier waarop een pand onderhouden wordt is van invloed op de toestand van het pand.
Monumentenwacht pleit daarom voor een goed en regelmatig onderhoud om de toestand
optimaal te houden. In onderstaande grafiek zijn de twee conditieoverzichten naast elkaar gezet.
Objecten met de conditiescore ‘goed’ voor toestand, scoren vaak ook ‘goed’ en ‘redelijk’ voor
onderhoud.

Overzicht van de conditiescores voor onderhoud voor de objecten die een toestandsscore ‘goed’
kregen – Conditie objecten Monumentenwacht (2021) – p3

Conditie van objecten als monument beschermd [indicator 2.3]
Toestandsconditie
De toestandscondities van de aangesloten objecten die als monument beschermd zijn, zijn analoog
aan de condities van alle aangesloten objecten in Vlaanderen. Daarbij is bijna drie kwart van de
objecten in redelijke tot uitstekende staat. Van de overige objecten heeft bijna de helft geen
conditiescore gekregen of een score ‘matig’. Een 5% van de objecten verkeert in slechte of zeer
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slechte staat. In onderstaande grafiek gaat het om de laatst gegeven conditiescores. De meeste
scores dateren van de laatste 5 jaar, al kunnen er ook van de afgelopen 20 jaar tussen zijn.

Overzicht van de conditiescores voor de toestand van het als monument beschermde erfgoed in
Vlaanderen - Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht (2021) p2

De conditiescores die het laatste jaar (2021) gegeven werden aan de aangesloten objecten bij
Monumentenwacht die beschermd zijn als monument, zijn door de band een stuk beter dan de
algemene scores over de afgelopen 20 jaar. 60% scoorde afgelopen jaar goed of uitstekend; bijna
30% redelijk.
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Condities van het bij Monumentenwacht aangesloten beschermde erfgoed van het afgelopen
jaar (2021) - Conditie objecten aangesloten bij Monumentenwacht (2021) p2

Conditie onderhoud
De onderhoudsconditie van objecten die als monument beschermd zijn, komt grotendeels overeen
met de onderhoudsconditie van alle objecten die sinds 2017 hun laatste inspectie kregen.

Conditiescore voor onderhoud en toestand van bij Monumentenwacht aangesloten beschermde
monumenten

Conditie van objecten gelegen in een beschermde stads- of dorpsgezicht
[indicator 2.4]
Ook de toestandscondities van objecten gelegen in beschermde stads- of dorpsgezichten vertonen
gelijkaardige verhoudingen tussen de zes condities als de andere objecten aangesloten bij
Monumentenwacht. Ook hier is de verdeling van de scores voor het afgelopen jaar vergelijkbaar
met die van de beschermde monumenten en dus een stuk beter dan de gemiddelde scores van de
afgelopen 20 jaar.
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Overzicht van de conditiescores voor objecten gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht conditie objecten Monumentenwacht (2021) p2, 4

Conditie van objecten gelegen in erfgoedlandschappen/ cultuurhistorisch
landschap [indicator 2.5]
Dezelfde trend is zichtbaar bij de objecten die liggen in erfgoedlandschappen of cultuurhistorische
landschappen.
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Overzicht van de objecten gelegen in een erfgoedlandschap of een cultuurhistorisch landschap conditie objecten Monumentenwacht (2021) p2

Conditie van objecten gelegen in UNESCO-werelderfgoed [indicator 2.6]
De objecten die liggen in UNESCO-werelderfgoed zijn in betere staat dan andere objecten. Een
kwart van de objecten kreeg nog geen conditiescore, de overige scores variëren van ‘uitstekend’
tot ‘redelijk’, met maar enkele objecten met een conditiescore ‘matig’ (6%).

Overzicht van de condities voor erfgoed gelegen in een UNESCO-werelderfgoedsite - conditie
objecten Monumentenwacht (2021) p2
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Conditie van geïnventariseerde, niet beschermde objecten [indicator 2.7]
Ook de verhoudingen in conditiescores voor de toestand van geïnventariseerde objecten zonder
een bescherming wijken weinig af van de conditiescores van alle objecten.

Overzicht van de condities van geïnventariseerd maar niet beschermd erfgoed - conditie
objecten Monumentenwacht (2021) p2

Conditie van niet geïnventariseerde objecten [indicator 2.8]
Onder de niet geïnventariseerde objecten is het aandeel zonder conditiescore hoger dan
gemiddeld. Het gaat vaak om – soms eenmalige – inspecties van een verzameling klein erfgoed,
waarvoor er geen conditiescore per object gegeven werd. Van de overige objecten scoort een
kleine helft ‘goed’ of ‘uitstekend’ en iets meer dan de helft vooral ‘redelijk’ tot maar enkele ‘zeer
slecht’.
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Overzicht van de conditiescores van niet geïnventariseerd erfgoed - conditie objecten
Monumentenwacht (2021) p2

Conditie van objecten per gemeente/ provincie [indicator 2.9]
In bijna alle dashboards zijn filterknoppen beschikbaar om een zicht te krijgen op de toestand per
gemeente of provincie.
Op provinciaal vlak zijn de verhoudingen in conditiescores vergelijkbaar, alleen West-Vlaanderen
springt eruit met opmerkelijk betere scores, voor zowel toestand als onderhoud. Het aandeel
objecten waarvoor geen score beschikbaar is, verschilt eveneens per provincie.

Toestandsconditiescores per provincie - conditie objecten Monumentenwacht (2021)
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Conditiescores voor onderhoud per provincie – Conditie objecten Monumentenwacht (2021) – p3

te onderzoeken:
-

waarom de conditiescores in West-Vlaanderen sterker afwijken van de gemiddelde scores
verschillen in het aantal objecten zonder conditiescore

Conditie van objecten per IOED [indicator 2.10]
Ook de conditiescores voor objecten gelegen in een erkende IOED liggen in dezelfde lijn. Via de
filterknoppen kan de toestand per IOED verkregen worden.

Overzicht van de objecten en hun conditiescore, gelegen in een erkende IOED - Conditie objecten
Monumentenwacht (2021) p2
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Conditie van objecten per erkende onroerenderfgoedgemeente
[indicator 2.11]
Ook bij de onroerenderfgoedgemeenten zien we een vergelijkbare verdeling in conditiescores.

Overzicht conditiescores van objecten gelegen in een onroerenderfgoedgemeente - conditie
objecten Monumentenwacht (2021)

Conditie van objecten in werkingsgebied IOED/OE-gemeente versus
andere objecten [indicator 2.12]
Het is nog vroeg om een vergelijking te maken tussen objecten gelegen in een werkingsgebied van
een IOED of een onroerenderfgoedgemeente op basis van conditiescores omdat hun werking nog
vrij recent is. In de onderstaande grafieken zien we toegekende conditiescores van de laatste 5
jaar – periode 2017-2021.
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Overzicht van de objecten met gegeven conditiescores die niet liggen in een IOED of
onroerenderfgoedgemeente (2017-2021) - conditie objecten Monumentenwacht (2021) p2

In de periode 2017-2021 werden 2.338 conditiescores toegekend aan objecten in een IOED, 428
aan objecten in een onroerenderfgoedgemeente en 1.584 aan objecten die niet in een IOED of
onroerenderfgoedgemeente liggen. Van de objecten in een onroerenderfgoedgemeente behaalt
65,6% de score ‘goed’ of ‘uitstekend’; dat is beter dan de objecten die niet in een
onroerenderfgoedgemeente liggen, waar pakweg 55% ‘goed’ of ‘uitstekend’ scoort.
Er is nauwelijks onderscheid voor de scores ‘goed’ en ‘uitstekend’ tussen objecten met en zonder
bescherming. Het verschil bedraagt 1,5% voor objecten die niet in een IOED of
onroerenderfgoedgemeente liggen; de beschermde objecten doen het net iets beter. Voor
objecten in een IOED of onroerenderfgoedgemeente is het verschil tussen objecten met en zonder
bescherming verwaarloosbaar (respectievelijk 0,3% en 0,9%) voor de scores ‘goed’ en ‘uitstekend’.

Overzicht gegeven conditiescores aan objecten gelegen in respectievelijk een IOED, een
onroerenderfgoedgemeente of daarbuiten (2017-2021)
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Conditie van objecten per type (= oorspronkelijke en huidige
functie) [indicator 2.13]
De scores die de afgelopen 5 jaar (periode 2017-2021 – 4.137 objecten) toegekend zijn aan de
objecten aangesloten bij Monumentenwacht zijn overwegend positief. 8,3% scoort ‘uitstekend’,
47,3% ‘goed’ en 30,7% ‘redelijk’. Toch scoort nog 10,5% ‘matig’ en 3% ‘slecht’ of ‘zeer slecht’. De
volgende grafiek geeft de conditiescores weer voor enkele grote groepen objecten. Via de
filterknoppen in de dashboards zijn de scores voor alle types objecten terug te vinden.

Referentie: alle 4.137 objecten die een conditiescore kregen voor toestand (links) en onderhoud
rechts) in de jaren 2017 tot 2021

Kerken en kapellen
Kerken en kapellen die een conditiescore kregen bij een inspectie tussen januari 2017 en december
2021 deden het iets beter dan gemiddeld: 8,4% ‘uitstekend’, 50,3% ‘goed’, 31,9% ‘redelijk’, 7,4%
‘matig’, 1,6% ‘slecht’ en 0,3% ‘zeer slecht’. Dit zijn de scores voor de objecten met ‘kerk of kapel’
als oorspronkelijke functie. De condities voor de objecten die nog ‘kerk of kapel’ als huidige functie
hebben, zijn nagenoeg gelijk. Ook de conditiescores voor onderhoud liggen hoger dan gemiddeld,
met 7,3% ‘uitstekend’, 34,8% ‘goed’, 35,8% ‘redelijk’, 7,7% ‘matig’, 3,6% ‘slecht’ en 0,8% ‘zeer
slecht’.

Objecten met oorspronkelijke functie ‘kerk of kapel’ die geïnspecteerd werden in de periode van
2017 tot 2021 – condities toestand (links) & onderhoud (rechts)
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Bewoning
Ook woningen doen het iets beter dan gemiddeld wat betreft de toestandsconditie van objecten
die een inspectie en een conditiescore kregen in de periode 2017-2021. Vooral de scores van 10,1%
‘uitstekend’ en 50,9% ‘goed’ liggen boven het gemiddelde. Het aandeel objecten met een score
van 2,6% ‘slecht’ en 0,6% ‘zeer slecht’ ligt op hetzelfde niveau als gemiddeld. De score voor
onderhoud leunt daarentegen aan bij de gemiddelde scores voor onderhoud.

Objecten met oorspronkelijke functie ‘bewoning’ die geïnspecteerd werden in de periode van
2017 tot 2021 – condities toestand (links) & onderhoud (rechts)

Kasteel of buitenplaats
De toestandsconditiescores voor kastelen en buitenplaatsen liggen lager dan gemiddeld. Van de
238 objecten met een oorspronkelijke functie ‘kasteel of buitenplaats’ was de toestandsscore voor
7,6% ‘uitstekend’, voor 35,3% ‘goed’, voor 30,3% ‘redelijk’, voor 23,5% ‘matig’, voor 2,9% ‘slecht’
en voor 0,4% ‘zeer slecht’. Vooral de scores ‘goed’ en ‘matig’ wijken af met respectievelijk een
lager en een hoger aantal dan de gemiddelde toestandscondities. Veel kastelen hebben intussen
een nieuwe invulling gekregen. Van de 238 originele kastelen en buitenplaatsen blijven vandaag
nog 89 objecten over met ‘kasteel of buitenplaats’ als huidige functies. Hun toestandscondities zijn
vergelijkbaar met de originele groep.
Het onderhoud ligt aanmerkelijk lager dan de gemiddelden, voor 2,6% is dat ‘uitstekend’, voor
17,7% ‘goed’, voor 27,6% ‘redelijk’, voor 28,9% ‘matig’, voor 22,4% ‘slecht’ en voor 1,3% ‘zeer
slecht’.

Objecten met oorspronkelijke functie ‘kasteel of buitenplaats’ die geïnspecteerd werden in de
periode van 2017 tot 2021– condities toestand (links) & onderhoud (rechts)
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Bij de herbestemde kastelen varieert de conditie voor zowel de toestand als het onderhoud van
het object. De kastelen met als huidige functie ‘leegstand’ doen het opmerkelijk slechter. Kastelen
die nu een administratieve invulling hebben, scoren merkelijk beter dan de gemiddelde
conditiescores voor objecten met ‘kasteel of buitenplaats’ als oorspronkelijke functie. Het gaat
wel telkens om een zeer beperkt aantal objecten.

Toestandsconditie van de kastelen respectievelijk leegstaand en herbestemd als gebouw voor
administratie

Conditie van objecten per grootte (= objectcategorie) [indicator
2.14]
De objectcategorie geeft een inschatting van de grootte en de complexiteit van een object op een
schaal van 1 tot 6. Categorie 1 zijn de kleinste objecten tot een volume van 100 m³, bijvoorbeeld
straatmeubilair, veldkapellen, klein erfgoed, tuinpaviljoenen, funerair erfgoed … Categorie 6 bevat
de grootste of meest complexe objecten met een volume groter dan 100.000 m³, zoals de grootste
kerken, militair erfgoed, klooster- en abdijcomplexen …
De conditiescores van de objectcategorieën daartussenin zijn min of meer vergelijkbaar. De
kleinste en grootste objectcategorieën wijken licht af en hebben in verhouding tot de rest een iets
mindere conditie (minder dan 50% ‘goed’ of ‘uitstekend’; ongeveer 20% ‘matig’ tot ‘zeer slecht’).
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Conditiescores-toestand voor objecten geïnspecteerd tussen 2017 en 2021 volgens
objectcategorie - Conditie objecten Monumentenwacht (2021)

De condities voor onderhoud variëren per objectcategorie, waarbij objectcategorie 6 aanmerkelijk
minder goed scoort.
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Conditiescores – onderhoud voor objecten geïnspecteerd tussen 2017 en 2021 volgens
objectcategorie – conditie objecten Monumentenwacht (2021) – p3

Conditie van objecten per type eigenaar-beheerder [indicator 2.15]
Privé-eigenaars
De groep privé-eigenaars is samengesteld uit particuliere eigenaars, vzw’s en vennootschappen.
1.205 objecten van deze groep kregen in de periode van begin 2017 tot einde 2021 een inspectie
en een score voor hun toestandsconditie. Met 9,5% ‘uitstekend’ en 48,9% ‘goed’ krijgen objecten
van privé-eigenaars een betere score dan gemiddeld. 28,9% van de objecten krijgt een score
‘redelijk’, wat 2% lager is dan gemiddeld. De rest loopt zo goed als gelijk met de gemiddelde scores,
respectievelijk 9,6%, 2,6% en 0,6% voor ‘matig’, ‘slecht ‘en ‘zeer slecht’.
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Overzicht van de objecten in beheer van privé-eigenaars die een toestandsconditiescore kregen
(2017-2021) - Conditie objecten Monumentenwacht (2021)

De conditiescores voor onderhoud bij privé-eigenaars zijn vergelijkbaar met de gemiddelde scores voor
onderhoud.

Overzicht van de objecten in beheer van privé-eigenaars die een conditiescore voor onderhoud
kregen (2017-2021) – Conditie objecten Monumentenwacht (2021) – p3
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Bisdom & kerkraden
Door de band doen de objecten van deze eigenaarsgroep het beter dan gemiddeld. In de periode
2017-2021 kregen 1.119 objecten in het beheer van een kerkraad of bisdom een
toestandsconditiescore, waarvan 9,6% ‘uitstekend’, 51,6% ‘goed’ en 29,8% ‘redelijk’. Minder dan
10% van de objecten scoorde ‘matig’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’, respectievelijk 7,8%, 1,2% en 0,2%.

Overzicht van de objecten in beheer van bisdom en kerkraden - Conditie objecten
Monumentenwacht (2021)

Ook de conditiescores voor onderhoud bij bisdommen en kerkraden zijn opmerkelijk beter dan
gemiddeld, met 8% ‘uitstekend’, 39,3% ‘goed’, 35,6% ‘redelijk’, 14,9% ‘matig’, 1,9% ‘slecht’ en
0,4% ‘zeer slecht’.
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Overzicht van objecten in beheer van kerkraden en bisdom – conditie objecten
Monumentenwacht (2021) – p3

Openbare besturen
Steden en gemeenten, provincies, Vlaamse Gemeenschap, Rijk, OCMW’s of intercommunales
vormen de eigenaarsgroep ‘openbare besturen’. De toestandscondities van de objecten in het
beheer van openbare besturen scoren door de band lager dan alle objecten die in de periode van
2017 tot 2021 een inspectie en een conditiescore kregen. Het aandeel objecten met een score
‘uitstekend’ of ‘goed’ ligt met respectievelijk 6,8% en 43,9% zowat 5% onder het gemiddelde. Het
aantal objecten met een score ‘redelijk’, ‘matig’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ ligt met respectievelijk
32,5%, 12,7%, 3,5% en 0,5% in verhouding zo’n 5% hoger dan gemiddeld. Van de types eigenaars
doet deze groep het dus minder goed. Via de filtermogelijkheden in de dashboards kan dit meer
in detail uitgevlooid worden.
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Overzicht van de objecten in het beheer van openbare besturen die een inspectie en
conditiescore kregen van 2017 tot 2021 – Conditie objecten Monumentenwacht (2021)

Ook de onderhoudsscores voor openbare besturen liggen onder het gemiddelde.

Overzicht van de objecten in het beheer van openbare besturen die een inspectie en
conditiescore kregen voor onderhoud in de periode van 2017 tot 2021 – conditie objecten
Monumentenwacht (2021) -p3
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Conditie van objecten in functie van bereikbaarheid en
toegankelijkheid [indicator 2.16]
Voor elk object maken monumentenwachters bij inspectie een risico-inventarisatie op. In
combinatie met de inspectiegegevens levert die inventarisatie niet onmiddellijk nuttige informatie
op over de bereikbaarheid voor onderhoud. Daarom wordt vanaf 2022 een conditiescore voor
toegankelijkheid en bereikbaarheid bijgehouden; hopelijk levert dat op termijn meer informatie
op.

Conditie van waardevolle interieurs [indicator 2.17]
Waardevolle interieurs worden al geïnspecteerd sinds het einde van de jaren 1990. Een globale
conditiescore in de databank en in de onderstaande grafiek is echter pas beschikbaar van begin
2020. De scores zijn overwegend positief, met bijna drie kwart tussen ‘redelijk’ en ‘uitstekend’. Het
aantal inspecties is nog te beperkt om betrouwbare cijfers te leveren.

Overzicht van de interieurinspectie die een conditiescore kregen - Conditie objecten
Monumentenwacht (2021) p 5
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Verdeling conditiescores interieur (2020-2021)

Conditie van interieurs in kerken [indicator 2.18]
Een eerste globale beoordeling is terug te vinden in onderstaande grafiek. Het aantal uitgevoerde
inspecties is nog te beknopt om dieper in te gaan op de toestand van de kerk en bepaalde
onderdelen. De globale scores voor het interieur liggen in de lijn van alle interieurinspecties die
een conditiescore kregen in 2020 en 2021.

Overzicht conditiescores interieur met oorspronkelijke functie= kerk of kapel – conditie objecten
Monumentenwacht (2021) – p5

Meer gedetailleerde gegevens interieur
In de rapportagetool voor interieur werden alvast aanpassingen uitgevoerd om informatie in de
database te verzamelen over topstukken, cultuurgoederen en over de risico’s die een bedreiging
vormen voor het interieur in zijn geheel. Data zijn voorlopig beperkt en er is nog afstemming nodig
om ze op een uniforme manier te verzamelen. Aan volgende indicatoren wordt gewerkt:
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•
•
•
•
•

Condities van cultuurgoederen [indicator 2.19]
Conditie van binnenklimaat (temperatuur, RV, licht) [indicator 2.20]
Brand [indicator 2.21]
Biologische aantasting [indicator 2.22]
Diefstal en vandalisme [indicator 2.23]

3.3. In kaart brengen
Monumentenwacht

van

de

werking

en

impact

van

Aantal diensten per inspectietype [indicator 3.1]
In 2021 werden 1.245 bouwkundige, 194 interieur-, 44 molen- en 29 funeraire dienstverleningen
uitgevoerd, samen met een handvol dienstverleningen aan industrieel en varend erfgoed goed
voor 1.516 dienstverleningen. Bij funerair erfgoed gaat het louter om inspecties, bij bouwkunde
en molens om een kleine 90% inspecties en bij interieur om 80%. De andere diensten betreffen
vooral monitoring en meting en bijkomende nazorg.

Overzicht dienstverleningen voor 2021 – Werking en impact van Monumentenwacht (2021) – p2

Alle dienstverleningen doen het beter dan in 2020, dat door de corona-lockdowns wel een
bijzonder jaar was.

Bouwkunde
Het aantal dienstverleningen voor bouwkunde haalt bijna hetzelfde niveau als in 2019: 1.245 in
2021 tegenover 1.259 in 2019. Het aantal reguliere inspecties ligt met 1.117 in 2021 net iets hoger
dan 1.103 in 2019. Het aantal diensten voor monitoring en metingen en in functie van veiligheiden toegankelijkheidsadviezen lag wat lager.
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Evolutie van de dienstverleningen voor bouwkunde – werking en impact van Monumentenwacht
(2021) – p1

Interieur
Het aantal interieur-dienstverleningen en vooral het aantal inspecties zijn fors gestegen. Ten
opzichte van 2020 en 2019 noteren we een stijging van respectievelijk 26% en 55%.

Evolutie van de dienstverleningen voor interieur – werking en impact van Monumentenwacht
(2021) – p1

Molens
Ook werden er in 2021 meer molens bediend dan in 2020 of 2019.
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Evolutie van de dienstverleningen voor molens – werking en impact van Monumentenwacht
(2021) – p1

Funerair erfgoed
Ook de inspecties funerair erfgoed zaten in de lift. Vanaf 2021 kunnen deze inspecties ook
ingegeven worden in een aparte module van de rapportage-app.

Evolutie van de dienstverleningen voor funerair erfgoed – werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p1

Aantal diensten aan beschermde monumenten [indicator 3.2]
In 2021 leverde Monumentenwacht diensten aan 1.088 erfgoedobjecten met een bescherming,
waarvan er 1.028 objecten als monument beschermd zijn. Dit geeft een verhouding van 72%
dienstverleningen aan beschermd erfgoed tegenover 28% aan erfgoed zonder beschermingsstatuut.
Aangezien net geen 70% van de inspecteerbare gehelen een bescherming geniet, worden de objecten
met bescherming in verhouding dus iets vaker bediend. 71,7% van de bouwkundige inspecties, 75,7%
van de interieurinspecties en 93,2% van de moleninspecties betreffen objecten met een bescherming.
In tegenstelling tot funerair erfgoed, waar slechts op 31% een bescherming rust.
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Aantal diensten per discipline - werking en impact van Monumentenwacht (2021) – p2

Inspectiefrequentie van de objecten [indicator 3.3]
We maken een inschatting van de ‘inspectiefrequentie’ door het aantal jaren dat een object is
aangesloten te delen door het aantal dienstverleningen. Voor bouwkunde ligt die frequentie ook
in 2021 hoofdzakelijk tussen 2 en 6 jaar, voor interieur ligt ze lager (tussen 8 en 10 jaar). Dat komt
enerzijds omdat er bij Monumentenwacht opmerkelijk minder interieurwachters dan
bouwkundige wachters in dienst zijn, en anderzijds omdat een interieurinspectie vaak meer tijd
vraagt. Hoewel niet alle erfgoedobjecten een interieurinspectie vragen (molens, klein erfgoed,
bunkers …), kregen heel wat monumenten met een waardevol interieur toch nog geen inspectie
van Monumentenwacht interieur. Bovendien zijn de oudste objecten al lid sinds het begin van de
jaren 1990, terwijl de interieurdienstverlening pas op het einde van de jaren 1990 gestart is. Dit
alles maakt dat de inspectiefrequentie in onderstaande grafieken sowieso wat hoger ligt dan de
werkelijkheid.

Inspectiefrequentie voor respectievelijk bouwkunde en interieur - werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p4 en 5
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Frequentie uitvoering werken en impact op toestand [indicator 3.4]
Om de frequentie van de uitvoering van werken en hun impact op de toestand van het erfgoed
van de leden van Monumentenwacht te kunnen inschatten, werd onderstaande vraag opgenomen
in de ledenbevraging in 2021.
De werken betreffen preventieve onderhouds- en herstellingswerken die de
monumentenwachters standaard in de inspectierapporten opnemen. Factoren zoals de ligging van
het gebouw, het materiaal van het gebouwonderdeel en de samenstelling/kwaliteit van de
afwerkingsmaterialen kunnen de frequentie van de uitvoering van onderhouds- en
herstellingswerken beïnvloeden. Hierdoor kunnen de frequenties vermeld in de
inspectierapporten verschillen van de antwoordopties in deze vraag. Als middenweg tussen de
antwoordopties en de aanbevelingen van de monumentenwachters, werden voor de analyse van
de antwoorden, bij enkele werken meerdere frequenties gegroepeerd als volgt.
•

Herschilderen van houten buitenschrijnwerk: tussen drie en negen jaar (3-9j.).

•

Herschilderen van ijzeren buitenelementen: tussen drie en negen jaar (3-9j.), hoewel ijzer
minder vaak moet worden herschilderd dan hout.

•

Nazicht en reinigen van platte daken en eventueel herstellen van plaatselijke gebreken: jaarlijks
(j.).

•

Nazicht van de dakbedekking van hellende daken en eventueel herstellen van plaatselijke
gebreken: jaarlijks (j.).

•

Nazicht van houten onderdelen van draagstructuren op eventuele aanwezigheid
van houtborende insecten: jaarlijks (j.).

•

Ontstoffen van zolderruimtes: tweejaarlijks tot zesjaarlijks (2j.-6j.)

•

Ruimen van dakgoten en regenwaterafvoer en eventueel herstellen van plaatselijke gebreken:
tweemaal per jaar tot tweejaarlijks (2x/j.-2j.).

•

Verwijderen van begroeiing op of in de buurt van het gebouw: meer dan tweemaal per jaar tot
tweejaarlijks (>2x/j.-2j.)

Met welke frequentie voert u onderstaande werken uit. Hoe ervaart u de impact hiervan op de
toestand van uw gebouw?
In totaal hebben 408 respondenten deze vraag beantwoord. Het aantal respondenten per werk,
getoond in de grijze kaders, varieert zowel bij de frequentie van de werken als bij hun impact; bij
deze laatste is het aantal respondenten per werk telkens kleiner bij de impact dan bij de frequentie.
Dit kan enerzijds te maken hebben met de gevarieerde objecttypes aangesloten bij
Monumentenwacht en anderzijds met de aarzeling van de respondenten om de impact aan te
geven, omdat ze dit beantwoorden op basis van hun beleving.
•

Twee derde (245) van de respondenten geeft aan dat ze het houten buitenschrijnwerk binnen
de termijn van drie tot negen jaar herschilderen. Dit cijfer houdt de volgende antwoorden in:
zoals aangegeven in het inspectierapport (66), om de drie tot zes jaar (103) en om de zes tot
negen jaar (76).
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•

Iets meer dan een derde (124) zegt dat ze om de zes tot negen jaar de ijzeren buitenelementen
van hun gebouwen herschilderen. Dit cijfer houdt de volgende antwoorden in: zoals
aangegeven in het inspectierapport (63) en om de zes tot negen jaar (61). Ongeveer hetzelfde
aantal (118) schildert de ijzeren buitenelementen om de negen jaar of meer.

•

Ongeveer de helft van de respondenten reinigt, controleert de staat van de platte daken (147)
en de hellende daken (190), en herstelt tegelijk plaatselijke gebreken. Deze cijfers houden de
volgende antwoorden in: zoals aangegeven in het inspectierapport (59 bij platte daken en 92
bij hellende daken) en jaarlijks (88 bij platte daken en 98 bij hellende daken).

•

Ongeveer de helft (158) van de respondenten kijkt de houten onderdelen van de
draagstructuren jaarlijks na op eventuele insectenaantasting. Dit cijfer houdt de volgende
antwoorden in: zoals aangegeven in het inspectierapport (121) en jaarlijks (37).

•

Iets meer dan een derde (100) van de respondenten ontstoft de zolderruimtes om de twee tot
zes jaar (40 zoals aangegeven in het inspectierapport, 25 tweejaarlijks en 35 om de drie tot zes
jaar); een vierde (71) doet dat vaker dan tweejaarlijks (40 jaarlijks, 11 tweemaal per jaar en 20
meer dan tweemaal per jaar) en meer dan een derde (116) wacht langer dan zes jaar (25 om
de zes tot negen jaar en 91 om de neger jaar of meer).

•

296 of ongeveer een derde van de respondenten ruimt dakgoten en regenwaterafvoer én
herstelt plaatselijke schade tweemaal per jaar tot tweejaarlijks (46 zoals aangegeven in het
inspectierapport, 68 tweemaal per jaar, 143 jaarlijks en 39 tweejaarlijks), bijna de helft hiervan
(143) doet dat jaarlijks.

•

De meerderheid van de respondenten (298) verwijdert begroeiing op of in de buurt van hun
gebouw minstens tweejaarlijks tot meermaals per jaar. Dit cijfer is een opsomming van de
volgende antwoorden: zoals aangegeven in het inspectierapport (46), tweejaarlijks (28),
jaarlijks (112), tweemaal per jaar (36) en meer dan tweemaal per jaar (76).

Minstens de helft van de respondenten ervaart alle onderhouds- en herstellingswerken over het
algemeen als positief. Werken aan daken, dakgoten en regenwaterafvoer, en het verwijderen van
begroeiing op of in de buurt van het gebouw, hebben volgens hen de meest positieve impact. Meer
dan een vierde van de respondenten heeft een neutrale mening over het herschilderen van houten
buitenschrijnwerk en ijzeren buitenelementen, het nazicht van houten onderdelen van
draagstructuren op aanwezigheid van houtborende insecten, en het ontstoffen van
zolderruimtes. Relatief weinig respondenten ervaren een negatieve impact van de werken aan hun
gebouw. Het gaat dan meestal om het herschilderen van houten buitenschrijnwerk en ijzeren
buitenelementen, het ontstoffen van zolderruimtes en het nazicht van houten onderdelen van
draagstructuren op aanwezigheid van houtborende insecten.
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Onderhouds- en herstellingswerken, hun frequentie en impact – werking en impact van
Monumentenwacht (2021)– p6. De cijfers in de lichtgrijze kaders tonen het aantal respondenten
(van in totaal 408) die een antwoord gaven over de frequentie van elk werk en hoe ze de impact
hiervan ervaren. Niet iedereen gaf zijn mening hierover.

te onderzoeken (volgende bevraging): de frequenties van de antwoordopties afstemmen
op de frequenties die effectief in de rapporten aangeduid worden met behulp van query’s.
te onderzoeken (volgende bevraging): nagaan waarom bij sommige werken een negatieve
impact werd ervaren.

Energetische ingrepen en impact op toestand [indicator 3.5]
Voor deze indicator werden bij de ledenbevraging van 2021 de populairste ingrepen ter
verbetering van de energieprestatie van erfgoedgebouwen gebruikt als antwoordopties. Net zoals
bij de vraag over onderhouds- en herstellingswerken, werd gevraagd hoe de respondenten de
impact van deze ingrepen ervaren.
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Heeft u de afgelopen 5 jaar ingrepen uitgevoerd ter verbetering van de energieprestatie van uw
gebouw?
332 respondenten hebben deze vraag beantwoord. Hiervan hebben 152 (45,8%) de
energieprestatie van hun erfgoedgebouwen verbeterd.

Aantal respondenten die energetische ingrepen uitvoerden - werking en impact van
Monumentenwacht (2021)- p7

Welke ingrepen zijn uitgevoerd en hoe ervaart u de effecten hiervan op de toestand van uw
gebouw?
De 152 (45,8%) respondenten die energetische ingrepen uitgevoerd hebben, konden meerdere
antwoorden selecteren uit de lijst. Het aantal antwoorden over de impact, getoond in de grijze
kaders, is in dit geval ook kleiner dan het aantal antwoorden over de verschillende ingrepen.
De drie populairste ingrepen zijn: de verwarmingsinstallatie optimaliseren (103), daken isoleren
(65) en isolerende beglazing plaatsen in historisch buitenschrijnwerk (48). Het installeren van
zonnepanelen, zonnecellen, zonneboiler of gelijkaardige systemen (18), het isoleren van
buitenwanden (16) en het installeren van een ventilatiesysteem (14) scoren het laagst.
Minstens drie vierde van de respondenten ervaart de impact bij alle ingrepen als positief. Volgens
hen hebben de volgende ingrepen de meest neutrale impact: het buitenschrijnwerk vervangen
naar historisch model, een ventilatiesysteem installeren, vloeren en daken isoleren. Een klein
aantal respondenten heeft een negatieve impact waargenomen bij het installeren van
zonnepanelen, zonnecellen, zonneboiler of gelijkaardige systemen en van een ventilatiesysteem.
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Uitgevoerde energetische ingrepen en hun impact – werking en impact van Monumentenwacht
(2021)– p7. De cijfers in de lichtgrijze kaders naast elke ingreep en de cirkeldiagrammen tonen
het aantal respondenten die een antwoord gaven over hoe ze de effecten van die ingreep
ervaren. Niet iedereen gaf zijn mening hierover.

te onderzoeken (volgende bevraging): nagaan waarom bij sommige ingrepen een
negatieve impact werd ervaren.

Opvolging van adviezen door leden [indicator 3.6]
De vragen van de ledenbevraging van 2021 voor deze indicator waren enkel bestemd voor leden
die ‘ja’ antwoordden op de vraag: heeft u de laatste 5 jaar een inspectie laten uitvoeren door
Monumentenwacht? Van de 329 leden die deze vraag beantwoordden, hadden 277 (84,2%)
respondenten recent een inspectie laten uitvoeren.

Respondenten die de laatste vijf jaar een inspectie hebben laten uitvoeren – werking en impact
van Monumentenwacht 2021 – p8
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Wat heeft u gedaan met het inspectierapport dat u ontving na de inspectie?
Van de 277 leden die recent een inspectie hadden gekregen, hebben 276 deze vraag beantwoord.
In de grafieken in de dashboards en in dit rapport verschijnen bij deze vraag alleen de
antwoordopties die de respondenten werkelijk geselecteerd hebben. De andere antwoordopties
zijn door Google Data Studio weggefilterd en zijn bijgevolg niet zichtbaar. De volledige vragenlijst
is raadpleegbaar in bijlage 3 - Vragenlijsten bevragingen.
73,2% (202) van de 276 respondenten verklaart aan de slag te zijn gegaan met de adviezen in het
inspectierapport. 44 van hen, of 15,9%, bezorgde het inspectierapport aan derden voor de
interpretatie van de adviezen om aan de slag te gaan. 7,2% (20) zegt het inspectierapport gelezen
te hebben zonder er verder iets mee te doen, terwijl een kleine 3,6% (10) contact opnam met
Monumentenwacht voor bijkomende toelichting bij het inspectierapport.
Van de 44 respondenten die het rapport aan derden bezorgden, gaven 36 aan dit hoofdzakelijk te
overhandigen aan architecten (72% of 26), gevolgd door aannemers (16,7% of 6) en restaurateurs
(8,3% of 3). Een kleine 2,8% (1) van de respondenten gaf het inspectierapport aan de eigen
onderhoudsploeg.

Wat de respondenten doen met het inspectierapport en derden die het inspectierapport van de
respondenten krijgen - werking en impact van Monumentenwacht (2021) – p8

te onderzoeken (volgende bevraging): waarom 7% van de respondenten niets doet met het
inspectierapport.
te onderzoeken (volgende bevraging): bij welke zaken in het inspectierapport hebben de
leden bijkomende toelichting nodig.
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Hoe gaat u om met de opvolging van de adviezen in het inspectierapport?
271 leden hebben deze vraag beantwoord; ze konden meerdere antwoordopties selecteren.
De twee grootste groepen respondenten voeren de adviezen uit die binnen hun budget/begroting
liggen (47,7% of 180) en volgens de prioriteit aangegeven in de inspectierapporten (35,5% of
134). Verder voert een klein deel van de respondenten: enkel de adviezen uit die in de rode kolom
van de overzichtstabel staan (7,4% of 28); alle adviezen zo snel mogelijk uit (5,3% of 20); en enkel
de adviezen uit die in aanmerking komen voor een premie, na goedkeuring hiervan (4% of 15).

Uitvoering van de adviezen - werking en impact van Monumentenwacht 2021 – p8

Wie voert de adviezen van het inspectierapport uit?
268 leden hebben deze vraag beantwoord; ook hier waren er meerdere keuzes mogelijk.
De meeste respondenten (42,5% of 149) contacteren uitvoerders die de adviezen aan de hand
van het inspectierapport uitvoeren. 30,5% (107) doet dat in eigen beheer. De resterende
respondenten contacteren een architect, die bij 18,2% (64) op basis van het inspectierapport
uitvoerders helpt te vinden om de adviezen uit te voeren en die bij 8,8% (31) ook aan de hand van
het inspectierapport uitvoerders kiest en de uitvoering van de adviezen zelf begeleidt.

Wie wordt gecontacteerd voor het uitvoeren van de adviezen - werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p8
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te onderzoeken (volgende bevraging): waar 43% van de respondenten gegevens van
uitvoerders zoekt en vindt.

Uitvoerders van onderhouds- en herstellingswerken [indicator 3.7]
In de ledenbevraging van 2021 nodigden we de deelnemers uit om gegevens van uitvoerders van
werken aan hun gebouwen te delen met Monumentenwacht. Deze gegevens worden
geregistreerd in een interne lijst die we sinds 2020 bijhouden om de interne werking van de
monumentenwachters te ondersteunen. In 2022 worden de uitvoerders uit deze lijst bevraagd;
momenteel is de inhoud van de bevraging in voorbereiding.
Wie voert onderhouds- en herstellingswerken uit aan uw gebouw?
399 respondenten hebben deze vraag beantwoord; ze konden meerdere antwoordopties
selecteren.
Van alle uitvoerders worden aannemers het meest ingeschakeld voor zowel onderhoudswerken
(206) als herstellingswerken (332), al gebeurt dat vaker voor herstellingswerken. Bijna de helft
(195) van de respondenten voert onderhoudswerken uit in eigen beheer. Minder dan een derde
(113) voert herstellingswerken zelf uit. Beide types van werken worden ook in mindere mate
toevertrouwd aan vrijwilligers (respectievelijk 77 en 42), klussers (respectievelijk 39 en 56) en
maatwerkbedrijven (respectievelijk 39 en 17). Vrijwilligers en maatwerkbedrijven voeren meer
onderhoudswerken uit dan herstellingswerken, terwijl meer klussers dan vrijwilligers
herstellingswerken toevertrouwd krijgen.
Bij de antwoordoptie ‘andere’ hebben enkele respondenten bijkomende uitvoerders vermeld
zoals: technische dienst van de gemeente, brandweer, leden van de kerkraad, koster, huurder en
Monumentenwacht.

Wie onderhouds- en herstellingswerken uitvoert – werking en impact van Monumentenwacht
(2021) – p9

Wat is voor u belangrijk bij de keuze van een uitvoerder voor de werken aan uw gebouw?
De relevantie van de tien aspecten opgenomen in deze vraag werd bepaald door de 323
respondenten die aangegeven hebben welke ze zeer belangrijk/belangrijk vinden bij de keuze van
een uitvoerder.
• De twee belangrijkste aspecten - met een heel klein verschil - voor de leden zijn dat de
uitvoerders een heldere offerte maken met een duidelijke beschrijving van de uit te voeren
werken (308) en dat ze bekwaam zijn en ervaring hebben met erfgoed (306);
• Op de tweede plaats staat dat de uitvoerders een goede reputatie hebben (301);
• Op de derde plaats: dat ze bekend zijn door een eerdere opdracht of uitvoering (245);
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•
•
•
•

Op de vierde plaats: dat ze beschikbaar zijn op korte termijn (236);
Op de vijfde plaats: dat ze op een lijst van erkende of geregistreerde aannemers staan (224);
Op de zesde plaats: dat de uitvoerders uit de streek komen (198);
De zevende plaats wordt gedeeld door twee aspecten: dat de uitvoerders de laagste prijs
bieden (168) en aangeraden worden door collega’s of kennissen (168);
• Op de laatste plaats staat het minst belangrijke aspect volgens de respondenten: dat de
uitvoerders een grote bekendheid hebben (78).

Belangrijke aspecten bij de keuze van een uitvoerder – werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p9

Kwaliteit van de uitvoeringen [indicator 3.8]
In de twee vragen die hierrond gesteld werden in de ledenbevraging van 2021 en die ook onder
deze indicator opgenomen zijn, werden verschillende aspecten opgelijst die belangrijk zijn voor
zowel de uitvoering van de werken als de kwaliteit van de uitvoering. Hierbij moesten de
respondenten ze rangschikken van meest tot minst belangrijk. Bij de eerste vraag kreeg elk aspect
een gemiddelde score, waarvan 1 het minst belangrijk en 6 het belangrijkst is.
Wat is voor u belangrijk bij de uitvoering van de werken?
318 leden beantwoordden deze vraag. Het belangrijkste aspect is de duurzaamheid van de
uitvoering, dit scoort hoger dan 4. De vakkennis van de uitvoerder, de nauwkeurigheid van de
uitvoering en de duurzaamheid van de materialen scoorden bijna evenveel, tussen 3,75 en 3,94.
De ervaring van de uitvoerder is eveneens belangrijk maar ligt met een score van meer dan 3 toch
lager dan de voormelde aspecten. De motivatie van de uitvoerder blijkt het minst belangrijke van
de zes aspecten.
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Belangrijke aspecten bij de uitvoering van de werken – werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p10

In welke mate zijn de volgende zaken voor u belangrijk voor de kwaliteit van de uitvoering?
326 respondenten hebben de verschillende aspecten die de kwaliteit van een uitvoering
beïnvloeden, aangeduid als zeer belangrijk/belangrijk in de volgende volgorde.
• Het belangrijkste aspect is de duidelijkheid van de adviezen van Monumentenwacht (305);
• Het tweede aspect: voorafgaande correcte interpretatie van de adviezen van
Monumentenwacht (281);
• Als derde aspect: de duidelijkheid van de voorschriften van de architect (261);
• Als vierde aspect: voorafgaand advies inwinnen bij de verantwoordelijke
erfgoedconsulent/lokale erfgoeddienst (243);
• En als laatste en minst belangrijke aspect: de opvolging van de uitvoering door een architect
(213).

Belangrijke aspecten voor de kwaliteit van de uitvoering - werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p10
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Tevredenheid en noden van de leden [indicator 3.9]
De indicator over de tevredenheid en de noden van de leden van Monumentenwacht wordt
onderzocht aan de hand van de automatische tevredenheidsbevraging die de leden na elke
dienstverlening ontvangen.
Bij elke vraag worden kleine cirkeldiagrammen getoond die de verhouding laten zien tussen de
antwoorden op de vraag, de verleende diensten en het inspectietype ingeval de dienst een
inspectie inhield. In het jaarlijkse dashboard kunnen de resultaten via twee bedieningsknoppen
gefilterd worden op provincie en hoofdgemeente, maar in dit rapport worden alleen de
ongefilterde resultaten van elke vraag kort besproken. De cirkeldiagrammen geven aan dat 87%
van de diensten verleend aan leden die de tevredenheidsbevraging in 2021 ingevuld hebben,
inspecties zijn. Het grootste deel betreft bouwkundige inspecties (73%), gevolgd door
interieurinspecties (20%), inspecties van funerair erfgoed (6%) en moleninspecties (1%). De
overige verleende diensten zijn werken, zoals noodherstellingen (8%), bijkomende nazorg (2%) en
monitoring en metingen, bijvoorbeeld van scheuren (2%).
Bij de vraag die de tevredenheid over verschillende aspecten van de dienstverlening peilt, en de
vraag die de voldoening aan de verwachtingen van de leden per dienstverlening toetst, werd een
schaal van 1 tot 10 gebruikt, met 10 als hoogste score. De - door de respondenten - niet
geselecteerde scores werden in de onderstaande grafieken en legendes automatisch weggefilterd
door Google Data Studio, waardoor ze niet zichtbaar zijn.
Hoe tevreden bent u over de dienst die Monumentenwacht u heeft verleend?
Van de in totaal 87 ingevulde bevragingen, hebben 86 respondenten deze vraag beantwoord. De
scores die zij het meest gaven aan alle aspecten variëren tussen 8 en 10. De laagste score van 4,
gegeven door één respondent, heeft te maken met de duidelijkheid bij het verlenen van de dienst,
zoals vaktermen.
De top 3 van de aspecten die het hoogst scoren bij de leden zijn: de aanspreekbaarheid van de
medewerkers, de bekwaamheid van de medewerkers en de duidelijkheid bij het verlenen van de
dienst. Ze worden gevolgd door de objectiviteit van de medewerkers bij het verlenen van de
dienst, de laagdrempeligheid van de dienst en als laatste de wachttijd voor het verlenen van de
dienst.

Tevredenheidsscore van aspecten van de dienstverlening – werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p11
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Verhouding van de tevredenheidsscore met de verleende diensten en inspectietype – werking en
impact van Monumentenwacht (2021) – p11

In welke mate gaf de dienstverlening een antwoord op uw vragen of verwachtingen?
Voor de algemene voldoeningsscore werd eveneens gebruik gemaakt van een schaal van 1 tot
10. Van de 86 leden die deze vraag beantwoordden, gaf 39,5% (34) een score van 9, 37,2% (32)
een score van 10 en 19,8% (17) een score van 8. Scores van 7 en 6 werden in kleine percentages
gegeven, respectievelijk 2,3% (7) en 1,2% (1).

Voldoeningsscore van de dienstverlening en verhouding met de verleende diensten en
inspectietype – werking en impact van Monumentenwacht (2021) – p11

Op welke dienstverlening van Monumentenwacht zal u de komende vijf jaar wellicht een
beroep doen?
85 respondenten hebben deze vraag beantwoord; zij konden meerdere diensten selecteren.
De top 3 van de populairste diensten binnen de leden-community zijn: inspecties van
verschillende disciplines, werken zoals noodherstellingen of beperkte herstelwerken op moeilijk
bereikbare plaatsen, en bijkomende nazorg zoals toelichting van adviezen opgenomen in het
inspectierapport. Ze worden gevolgd door veiligheid en toegankelijkheidsadvies in functie van een
inspectie en preventief onderhoud, monitoring en metingen en workshops of cursussen.
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Dienstverlening waarop de respondenten de komende vijf jaar een beroep willen doen en
verhouding met de verleende diensten en inspectietype – werking en impact van
Monumentenwacht (2021) – p12
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V EN NU?
Het eerste Monitorrapport-2020 geeft zicht op de beschikbare te monitoren gegevens voor het
onroerend erfgoed aangesloten bij Monumentenwacht. Tegelijkertijd zijn het rapport en de
dashboards een startpunt om de opgenomen gegevens verder op te volgen, waar nodig te
verfijnen of te verrijken.
Het tweede Monitorrapport-2021 bouwt hierop voort. De informatie wordt voorgesteld per
indicator en is gebaseerd op gegevens zowel uit de databank van Monumentenwacht als uit
bevragingen. De gegevens uit de databank zijn geüpdatet en aangevuld met de conditie
‘onderhoud’ voor het gehele object. Ook de gegevens uit de ledenbevraging en uit de
tevredenheidsbevraging zijn hierin opgenomen.
In de rapporten wordt op verschillende plaatsen aangegeven welke gegevens om verduidelijking
of verder onderzoek vragen of misschien nog niet volledig beschikbaar waren. Hier ligt enerzijds
een taak voor Monumentenwacht om dit verder uit te werken tegen een volgende editie van de
monitor. Het hoe en waarom bij verschillende dashboards bieden anderzijds ook een insteek voor
verder onderzoek in de bredere erfgoedsector.

1. Roadmap 2021-2024
Om zicht te krijgen op de zaken die de komende jaren in de monitor van Monumentenwacht
onderzocht zullen worden, werd een roadmap opgesteld die de grote lijnen weergeeft van de
onderwerpen waarop de monitor zich tussen 2021 en 2024 zal focussen.
Naast een update van de gegevens uit de databank tot eind 2022 zal in de editie van de monitor
van 2023 – met gegevens uit 2022 – de aandacht gaan naar een specifieke groep objecten en naar
een bouwonderdeel, in dit geval molens en daken. Er wordt eveneens gewerkt aan een nieuwe
bevraging bij een andere doelgroep, namelijk uitvoerders, als aanvulling op de indicatoren over
uitvoerders en uitvoeringen.
In 2024 wordt de nadruk van de monitor gelegd op de indicatoren van interieur bij de gegevens
verzameld in 2023 vanuit zowel de databank als de bevragingen.
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Schema roadmap monitor Monumentenwacht werkjaren 2021-2024.

2. Blijvende aandachtspunten
2.1. Gegevens uit de databank
Databankgegevens verfijnen, ijken, op elkaar afstellen ...
De nuanceverschillen in de databank en kleine verschillen tussen medewerkers of provincies
komen gemakkelijker aan het licht wanneer de data visueel voorgesteld worden. Het blijft de
bedoeling om de data zo uniform mogelijk te houden en waar nodig bij te sturen via opleiding,
infosessies of ijkoefeningen.
De dashboards in Data Studio maken het ook intern mogelijk om de regelmatige checks op de
databank overzichtelijk aan te bieden. Aanpassingen in de databank op basis van deze controles
zijn de volgende dag zichtbaar in de controlelijsten. Afspraken worden opgefrist en uitgebreid om
schijnbare ‘fouten’ uit de controlelijsten te halen, zodat die niet meer getoond worden.

Koppeling met de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed
De eerste stappen zijn gezet naar een koppeling met de inventaris van Onroerend Erfgoed, maar
de resultaten vertonen enkele hiaten. Op dit moment ontbreken budget en mankracht om de
fouten verder uit te zoeken en de koppeling te optimaliseren. Een goede koppeling zou nochtans
handig zijn om de manuele ingaven voor 7.800 objecten over bijvoorbeeld beschermingen te
checken en waar nodig aan te passen. Deze gegevens zijn onder meer belangrijk om de abonnee
correct te informeren.

Koppeling met andere externe databanken?
Het verzamelen van gegevens in BigQuery biedt de mogelijkheid om gegevens van nog andere
externe databanken te koppelen. Deze piste moet verder onderzocht en uitgewerkt worden.
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Externe data kunnen de gegevens van Monumentenwacht verrijken en nieuwe onderzoeksvragen
oproepen en beantwoorden. De koppeling met de inventaris van Onroerend Erfgoed leert dat zo’n
koppeling niet evident is en goed uitgewerkt moet zijn om gegevens optimaal te kunnen
uitwisselen.

2.2. Gegevens uit bevragingen
Volgende bevragingen verbeteren en aanvullen
Doordat de uitgebreide ledenbevraging en de tevredenheidsbevraging van Monumentenwacht de
eerste zijn die opgesteld werden in het surveyplatform SurveyMonkey en gekoppeld zijn aan
Google Data Studio, werden bij de analyse van hun resultaten aspecten opgemerkt die bij de
volgende bevragingen verbeterd of aangevuld kunnen worden. Zoals de keuze van vraagtypes in
het surveyplatform, die door de hoeveelheid en de structuur van de data, de koppeling met de
software ter visualisatie van de gegevens soms complexer maakt. Dit heeft ook te maken met de
hoeveelheid informatie die we uit één vraag willen verzamelen om de invultijd van de bevraging
kort te houden.
Een volgende versie van de ledenbevraging kan worden aangevuld met punten die als te
onderzoeken aangeduid staan in het Monitorrapport-2021. Ook kunnen de antwoordopties van
enkele vragen beter afgestemd worden op de adviezen van de monumentenwachters in de
inspectierapporten.
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VI BIJLAGE 1- OVERZICHT INDICATOREN
Aanvullend op de uitgelichte dashboards wordt in dit hoofdstuk de volledige lijst met indicatoren
opgenomen met meer informatie over onder andere 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.

1. In kaart brengen van erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders
(abonnees) aangesloten bij Monumentenwacht
indicator

Aantal objecten totaal en per type object leden [indicator 1.1]

pakket

1. 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 (2021) p1-3 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 per gemeente [indicator 1.2]

pakket

1. erfgoedobjecten en eigenaars-beheerders (abonnees) aangesloten bij
Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

# objecten / provincie / gemeente

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2021) p1-7 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
leden Monumentenwacht (2020) p1-7 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p1-7 → lopende cijfers t.e.m. gisteren
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Toelichting:
Er is geen aparte dashboardpagina 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 ‘locatie’bedieningsknoppen zijn ook in de andere dashboards
beschikbaar.

indicator

Aantal objecten versus beschermde objecten [indicator 1.3]

pakket

1. 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 (2021) p4 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
leden Monumentenwacht (2020) p4 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p4 → lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

Aantal objecten in- en uitgeschreven per jaar [indicator 1.4]

pakket

1. 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 (2021) p7-9 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 twee verschillende databronnen gebruikt: de databank met
inschrijvingsdatum en uitschrijvingsdatum, en een sheet met ‘historische data’ die jaarlijks
aangevuld en aangepast wordt per provincie.
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indicator

Aantal abonnees totaal en per type abonnee [indicator 1.5]

pakket

1. 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 (2021) p5 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
leden Monumentenwacht (2020) p5 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p5 → lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

aantal abonnees per type object [indicator 1.6]

pakket

1. erfgoedobjecten
en
Monumentenwacht

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

#abonnees / # objecten / oorspronkelijke functie / huidige functie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

leden Monumentenwacht (2021) p5 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
leden Monumentenwacht (2020) p5 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
leden Monumentenwacht p5 → lopende cijfers t.e.m. gisteren

eigenaars

(abonnees)

aangesloten
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2. In kaart brengen van de conditie van de bij Monumentenwacht
aangesloten erfgoedobjecten
indicator

Evolutie conditiescore per object [indicator 2.1]

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 (voor de privacy)
enkel voor agentschap Onroerend Erfgoed (→ beperkt tot beschermde objecten
waarvoor openbaarheid van bestuur geldt of waarvoor de eigenaar toestemming
gaf)

indicator

conditie van alle objecten [indicator 2.2]

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 (2021) p1 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1→ lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

conditie van objecten als Monument beschermd [indicator 2.3]

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 (2021) p2-6 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
conditie objecten Monumentenwacht (2020) p2-3 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p2-3→ lopende cijfers t.e.m. gisteren
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Toelichting:
Er wordt een overzicht gegeven van de condities van de erfgoedobjecten met een bescherming en
per beschermingstype. Met de bedieningsknop ‘beschermd’ of ‘beschermd monument’ kan de
laatste conditie van het beschermde erfgoed ook op kaart weergegeven worden.

indicator

conditie van beschermde 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?

onvoldoende gegevens

Toelichting:
De archeologische dienstverlening werd in de loop van 2021 teruggeschroefd. Bovendien lijkt het
logischer om in te zetten op een conditiescore voor onderhoud en mogelijke risico’s eerder dan te
focussen op de ‘fysische’ toestand. Op basis van visuele waarnemingen is het immers moeilijk in
te schatten in hoeverre de archeologische informatiewaarde intact bewaard 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 is niet beschikbaar in de database.
Deze indicator wordt geschrapt en niet meer opgenomen in deze en volgende edities.

indicator

conditie van objecten gelegen in beschermde stads- of dorpsgezichten [indicator
2.4]

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 (2021) p2, 4 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
conditie objecten Monumentenwacht (2020) p2-3 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p2-3→ lopende cijfers t.e.m. gisteren

BIJLAGE 1- OVERZICHT INDICATOREN

81

indicator

conditie van objecten gelegen in erfgoedlandschappen / cultuurhistorisch
landschap [indicator 2.5]

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 (2021) p2, 4 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 [indicator 2.6]

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 (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 van het UNESCO-werelderfgoed.

indicator

conditie van geïnventariseerde, niet beschermde objecten [indicator 2.7]

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 (2021) p1 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
conditie objecten Monumentenwacht (2020) p1 → cijfers t.e.m. 31-12-2020
conditie objecten Monumentenwacht p1→ lopende cijfers t.e.m. gisteren
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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 niet beschermd en niet geïnventariseerd.

indicator

conditie van niet geïnventariseerde objecten [indicator 2.8]

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?

conditie objecten Monumentenwacht (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021

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 ‘fysieke’ toestand. Op basis van visuele
waarnemingen is het immers moeilijk in te schatten in hoeverre de archeologische
informatiewaarde intact bewaard 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.
Deze indicator wordt geschrapt en niet meer opgenomen in deze en volgende edities.
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indicator

conditie van objecten per gemeente / provincie [indicator 2.9]

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 (2021) p1-2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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
filters zijn ook beschikbaar in de meeste dashboards.

indicator

conditie van objecten per IOED [indicator 2.10]

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / sheet onroerend erfgoedgemeenten en IOED’s / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2021) p1 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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.
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indicator

conditie van objecten per erkende erfgoedgemeente [indicator 2.11]

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / sheet onroerend erfgoedgemeenten en IOED’s / query

frequentie

doorlopend

meeteenheden

laatste conditie per object / locatie

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

conditie objecten Monumentenwacht (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 onroerenderfgoedgemeente.

indicator

conditie van objecten in werkingsgebied IOED/OE-gemeente versus andere
objecten [indicator 2.12]

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 (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 linksboven geeft de verhouding tussen de verschillende conditiescores weer en
is afhankelijk van de ingestelde filters.
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indicator

conditie van objecten per type (= oorspronkelijke en huidige functie) [indicator
2.13]

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 (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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) [indicator 2.14]

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 (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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 objectcategorie.
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indicator

conditie van objecten per type eigenaar-beheerder [indicator 2.15]

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 (2021) p2 → cijfers t.e.m. 31-12-2021
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
[indicator 2.16]

pakket

2. conditie van de bij Monumentenwacht aangesloten erfgoedobjecten

bron/methode

databank MoWa / query

frequentie
meeteenheden
behoefte

wenselijk

beschikbaar?

Nog niet. Conditiescores toegankelijkheid en bereikbaarheid worden bijgehouden
vanaf 2022

Toelichting:
Toegankelijkheid en bereikbaarheid worden gezien in functie van inspecties en regelmatige
onderhoudswerken en hebben hier niets te maken met toegankelijkheid voor mindervaliden …
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indicator

conditie van ‘waardevolle’ interieurs [indicator 2.17]

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

Toelichting:
In 2020 is gestart met het ontwikkelen van een luik interieur in de rapportage-app en begonnen
de interieurwachters inspecties en condities in te voeren in de daaraan gekoppelde databank. De
eerste conditiescores in 2020 werden ingegeven om na te gaan of de conditieopdeling, zoals
gebruikt voor bouwkunde, voor interieur werkbaar is. Een eerste idee van mogelijk beschikbare
gegevens is zichtbaar in de voormelde dashboards, maar de aantallen zijn nog 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 zijn gestart
in 2021. Om deze conditiescores op een goede manier te kunnen ingeven zal Monumentenwacht
sterk inzetten 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 werd het systeem uitgewerkt en
ontwikkeld. Om deze conditiescores op een goede manier te kunnen ingeven zal
Monumentenwacht sterk inzetten op ijking.

indicator

conditie van interieurs in kerken (= nagelvaste interieurelementen en
onroerend door bestemming) [indicator 2.18]

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

conditie van cultuurgoederen [indicator 2.19]

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 wordt er geen conditiescore meer gegeven op elementniveau. Een uitzondering betreft
de topstukken en de cultuurgoederen; die krijgen een aparte conditiescore op basis van dezelfde
criteria: toestand, onderhoud en risico’s. In 2021 werd het systeem uitgewerkt en ontwikkeld. Om
deze conditiescores op een goede manier te kunnen ingeven zal Monumentenwacht sterk inzetten
op ijking.

indicator

conditie binnenklimaat (temperatuur, RV & licht) [indicator 2.20]

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 begonnen de
interieurwachters inspecties en condities in te geven 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). In 2021 werd het systeem uitgewerkt en ontwikkeld. Om deze
conditiescores op een goede manier te kunnen ingeven zal Monumentenwacht sterk inzetten op
ijking.
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indicator

brandpreventie → brand [indicator 2.21]

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 begonnen de
interieurwachters inspecties en condities in te geven 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 uitgevoerd
in 2021 en zijn in 2022 beschikbaar voor monumentenwachters. Om deze conditiescores op een
goede manier te kunnen ingeven zal Monumentenwacht sterk inzetten op ijking.

indicator

PEST management → biologische aantasting [indicator 2.22]

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 begonnen de
interieurwachters inspecties en condities in te geven 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 uitgevoerd
in 2021 en zijn in 2022 beschikbaar voor monumentenwachters. Om deze conditiescores op een
goede manier te kunnen ingeven zal Monumentenwacht sterk inzetten op ijking.
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indicator

diefstal/vandalisme preventie [indicator 2.23]

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 begonnen de
interieurwachters inspecties en condities in te geven 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 uitgevoerd
in 2021 en zijn in 2022 beschikbaar voor monumentenwachters. Om deze conditiescores op een
goede manier te kunnen ingeven zal Monumentenwacht sterk inzetten op ijking.
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3. In kaart brengen
Monumentenwacht

van

de

werking

en

impact

van

indicator

aantal diensten per inspectietype/discipline [indicator 3.1]

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 (2021) → p 2 cijfers t.e.m. 31-12-2021
werking en impact van Monumentenwacht (2020) → p 1-2 cijfers t.e.m. 31-122020
werking en impact van Monumentenwacht p1-2 → lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

aantal diensten aan beschermde monumenten [indicator 3.2]

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 (2021) → p 2 cijfers t.e.m. 31-12-2021
werking en impact van Monumentenwacht (2020) → p 1-2 cijfers t.e.m. 31-122020
werking en impact van Monumentenwacht p1-2 → lopende cijfers t.e.m. gisteren
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indicator

inspectiefrequentie van de objecten [indicator 3.3]

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 (2021) → p 4-5 cijfers t.e.m. 31-122021
werking en impact van Monumentenwacht (2020) → p 3-4 cijfers t.e.m. 31-122020
werking en impact van Monumentenwacht p3-4 → lopende cijfers t.e.m. gisteren

indicator

interval uitgevoerde onderhoudswerken [indicator 3.4]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

ledenbevraging

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. vijfjaarlijks)

behoefte

nice to have

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 6

Toelichting:
De indicatoren ‘interval uitgevoerde onderhoudswerken’ en ‘impact van periodiek onderhoud
op de toestand van het erfgoed’ werden samengevoegd bij zowel de ledenbevraging als de
analyse van de resultaten in de dashboards en in dit rapport.
indicator

impact van periodiek onderhoud op de toestand van het erfgoed [indicator 3.4]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

ledenbevraging

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. vijfjaarlijks)

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 6

Toelichting:
De indicatoren ‘interval uitgevoerde onderhoudswerken’ en ‘impact van periodiek onderhoud
op de toestand van het erfgoed’ werden samengevoegd bij zowel de ledenbevraging als de
analyse van de resultaten in de dashboards en dit rapport.
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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 ontbreken tijd en middelen om dat te doen. Naast de
reguliere inspecties zouden een gelijkwaardig aantal niet-leden geïnspecteerd moeten worden of
minstens een quickscan moeten krijgen in functie van een conditiemeting.

indicator

effect energetische ingrepen op conditie [indicator 3.5]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

ledenbevraging

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. vijfjaarlijks)

behoefte

nice to have

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 7

indicator

opvolging adviezen door abonnee [indicator 3.6]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

ledenbevraging

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. vijfjaarlijks)

behoefte

nice to have

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 8
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indicator

in kaart brengen uitvoerders werken [indicator 3.7]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

ledenbevraging

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. vijfjaarlijks)

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 9
Interne uitvoerderslijst (enkel voor intern gebruik)

indicator

kwaliteit van de uitgevoerde werken [indicator 3.8]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

ledenbevraging

frequentie

regelmatig (te bepalen, bijv. vijfjaarlijks)

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 10

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
(KPI)’ in 2019, worden prijzen voor onderhoudswerken niet meer actief verzameld en
geanalyseerd. Daarnaast is het beperkte aantal opgemaakte kostprijsindicaties niet representatief
voor het aantal aangesloten objecten bij Monumentenwacht. De prijzen voor onderhoudswerken
worden mee bepaald door diverse factoren die voor elk gebouw anders zijn. Dit alles bemoeilijkt
een correcte monitoring van kostprijzen. Door de inflatie van de voorbije maanden zijn de oude
prijzen niet meer representatief.
Deze indicator wordt geschrapt en wordt niet meer opgenomen in deze en volgende edities.
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indicator

tevredenheid van de abonnee [indicator 3.9]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

tevredenheidsbevraging

frequentie

doorlopend

behoefte

noodzakelijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 11
werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 12
werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 13

Toelichting:
De indicatoren ‘tevredenheid van de abonnee’ en ‘noden van de abonnee’ werden
samengevoegd bij zowel de tevredenheidsbevraging als de analyse van de resultaten in de
dashboards en in dit rapport.
In de dashboards kunnen via bedieningsknoppen rechts bovenaan de tevredenheid en de
noden van de leden worden gefilterd op provincie en gemeente. De kleinere cirkeldiagrammen
geven de verhouding weer tussen de tevredenheidsscore/voldoeningsscore, de verleende
diensten en het inspectietype.

indicator

noden van de abonnee [indicator 3.9]

pakket

3. werking en impact van Monumentenwacht

bron/methode

tevredenheidsbevraging

frequentie

doorlopend

behoefte

wenselijk

beschikbaar?

werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 11
werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 12
werking en impact van Monumentenwacht (2021) → p 13

Toelichting:
De indicatoren ‘tevredenheid van de abonnee’ en ‘noden van de abonnee’ werden
samengevoegd bij zowel de tevredenheidsbevraging als de analyse van de resultaten in de
dashboards en in dit rapport.
In de dashboards kunnen via bedieningsknoppen rechts bovenaan de tevredenheid en de
noden van de leden worden gefilterd op provincie en gemeente. De kleinere cirkeldiagrammen
geven de verhouding weer tussen de tevredenheidsscore/voldoeningsscore, de verleende
diensten en het inspectietype.
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VII
BIJLAGE 2 – 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 een toevoeging in 2007 en een in 2014.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kerk of kapel;
bewoning (eventueel met nering);
gezondheidszorg;
industrie, transport of opslag;
landbouw;
militair bouwwerk;
onderwijs of wetenschap;
recreatie;
bijzondere;
abdij, begijnhof of aanverwante;
administratie;
cultuur;
handel of horeca;
kasteel of buitenplaats;
leegstand;
molen;
overheid, bestuur of rechtspraak;
werken van civiele genie of verkeerswezen;
belfort (sinds 2007);
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 krijgen van de complexiteit in functie van een inspectie. De
objectcategorie wordt bepaald op basis van een inschatting van het volume. Alle aangesloten
objecten worden onder een van de zes objectcategorieën ingedeeld:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

objectcategorie 1 (< 100m³): straatmeubilair, klein erfgoed, grafteken of -kapel, veldkapel
…
objectcategorie 2 (tussen 100m³ en 1.000m³): woonhuis, kapel …
objectcategorie 3 (tussen 1.000m³ en 10.000m³): gemeentehuis, villa, herenhuis …
objectcategorie 4 (tussen 10.000m³ en 50.000m³): kasteel, dorpskerk ...
objectcategorie 5 (tussen 50.000m³ en 100.000m³): grote kerk, groot kasteel, industrieel
gebouw ...
objectcategorie 6 (> 100.000m³): grootste kerken, militair complex, klooster …
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Evolutie aantal aangesloten objecten
Hoewel per object de aansluit- en afmelddatum bijgehouden worden, is het aantal inschrijvingen
en uitschrijvingen per jaar moeilijk te tellen in de databank. Dit komt onder andere doordat een
object in de loop van de 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. Als 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.

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:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

monument;
stads- of dorpsgezicht;
cultuurhistorisch landschap;
varend erfgoed;
gelegen in erfgoedlandschap;
gelegen in overgangszone;
archeologische site.

De beschermingen die voordien ingegeven waren, werden automatisch aangepast aan de nieuwe
lijst.
Naast bescherming zijn onder de optie ‘inventaris/waardevol erfgoed’ volgende selecties
voorhanden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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goedkeuring deputatie (objecten die niet opgenomen zijn in de inventaris worden
gescreend voordat ze kunnen aansluiten bij Monumentenwacht);
vastgesteld (bouwkundig erfgoed);
inventaris van de archeologische zones;
landschapsatlas;
inventaris bouwkundig erfgoed;
inventaris houtig erfgoed;
inventaris van historische tuinen en parken;
inventaris van varend erfgoed;
inventaris van historische orgels;
inventaris wereldoorlogserfgoed;
opgenomen op de UNESCO-werelderfgoedlijst.
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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 7.564 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 dat bleef
ongewijzigd, met uitzondering van de toevoeging ‘instellingen’ in 2008.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bisdom;
kerkfabriek;
intercommunale of aanverwante;
OCMW;
stad of gemeente;
particulier;
federale overheid of aanverwante;
Vlaamse gemeenschap of aanverwante;
provincie;
vennootschap;
vzw;
andere;
instelling (sinds 2008).

Een eigenaar kan met één of meerdere objecten aansluiten.

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 van Monumentenwacht in 1992-1993 worden bouwkundige inspecties en
andere diensten aan bouwkundig erfgoed geleverd aan abonnees. Molens vielen aanvankelijk ook
onder ‘bouwkundige diensten’ maar omdat hun werkingsmechanisme een bijzondere kennis
vereist, worden ze de laatste jaren als een aparte discipline beschouwd. In 1997 werd de
dienstverlening van Monumentenwacht uitgebreid met de eerste interieurwachters in Limburg en
Oost-Vlaanderen, in de daaropvolgende jaren ging interieur ook in de andere provincies van start.
In 2008 werd een dienstverlening voor varend erfgoed opgestart en in 2009 voor archeologisch
erfgoed. Varend erfgoed is sinds 2019 ondergebracht bij de provinciale Monumentenwachten en
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de huidige werking errond is nog beperkt. Informatie over de dienstverlening aan varend erfgoed
tussen 2008 en 2018 werd niet opgenomen in dit rapport en de 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. Voordien 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 zijn de
dienstverleningen verbreed, voordien viel alles onder de noemer ‘inspecties’. Tussentijdse
adviezen en/of deelinspecties voor abonnees werden vanaf 2017 opnieuw ondergebracht onder
‘inspecties’. De adviezen die sindsdien opgenomen worden, zijn dienstverleningen aan derden
(architecten, aannemers …).
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VIII

BIJLAGE 3 - VRAGENLIJSTEN BEVRAGINGEN

1. Uitgebreide ledenbevraging 2021
•

•

•

Met welke frequentie voert u onderstaande werken uit? Hoe ervaart u de impact hiervan op
de toestand van uw gebouw?
o Werken
▪ Herschilderen van houten buitenschrijnwerk
▪ Herschilderen van ijzeren buitenelementen
▪ Nazicht en reiniging van platte daken en eventueel herstellen van plaatselijke
gebreken
▪ Nazicht van de dakbedekking van hellende daken en eventueel herstellen van
plaatselijke gebreken
▪ Nazicht van houten onderdelen van draagstructuren op eventuele
aanwezigheid van houtborende insecten
▪ Ontstoffen van zolderruimtes
▪ Ruimen van dakgoten en regenwaterafvoer en eventueel herstellen van
begroeiing op of in de buurt van het gebouw
o Frequentie
▪ Zoals aangegeven op inspectierapport
▪ Meer dan tweemaal per jaar (>2x/j.)
▪ Tweemaal per jaar (2x/j.)
▪ Jaarlijks (j.)
▪ Tweejaarlijks (2j.)
▪ Drie tot zes jaar (3-6j.)
▪ Zes tot negen jaar (6-9j.)
▪ Meer dan negen jaar (>9j.)
▪ Volgens inspectierapport
▪ N.v.t.
o Impact op toestand
▪ Positief
▪ Geen mening
▪ Negatief
▪ N.v.t.
Voert u nog andere onderhouds- of herstellingswerken uit die niet in de bovenstaande lijst
staan?
o Nee
o Ja, namelijk
Wie voert onderhouds- en herstellingswerken uit aan uw gebouw?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Werken
▪ Herstellingswerken
▪ Onderhoudswerken
o Uitvoerders
▪ Aannemer
▪ Eigen beheer
▪ Klusser

BIJLAGE 3 - VRAGENLIJSTEN BEVRAGINGEN

101

•
•
•

•

•

•

•
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▪ Maatwerkbedrijf
▪ Vrijwilliger
▪ Andere
Wat zijn de drie belangrijkste bedrijven waarmee u de afgelopen drie jaar samengewerkt heeft
voor de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken?
Wat is uw ervaring met deze bedrijven?
Wat is voor u belangrijk bij de keuze van een uitvoerder voor de werken aan uw gebouw?
(5 puntschaal: zeer belangrijk, belangrijk, geen mening, niet belangrijk, helemaal niet
belangrijk)
o Dat ze een duidelijke offerte maken met een duidelijke beschrijving van de uit te
voeren werken
o Dat ze op een lijst van erkende/geregistreerde aannemers staan
o Dat ze uit de streek komen
o Dat ze de laagste prijs bieden
o Dat ze beschikbaar zijn op korte termijn
o Dat ze bekwaam zijn en ervaring hebben met erfgoed
o Dat ze een goede reputatie hebben
o Dat ze een grote bekendheid hebben
o Dat ze aangeraden worden door collega’s of kennissen
o Dat ze mij bekend zijn van een eerdere opdracht/uitvoering
Wat is voor u belangrijk bij de uitvoering van werken?
(Rangschikking van het meest belangrijk tot het minst belangrijk)
o Duurzaamheid van de materialen
o Duurzaamheid van de uitvoering
o Nauwkeurigheid in de uitvoering
o Ervaring van de uitvoerder
o Motivatie van de uitvoerder
o Vakkennis van de uitvoerder
In welke mate zijn de volgende zaken voor u belangrijk voor de kwaliteit van de uitvoering?
(5 puntschaal: zeer belangrijk, belangrijk, geen mening, niet belangrijk, helemaal niet
belangrijk)
o Duidelijkheid van de adviezen van Monumentenwacht
o Duidelijkheid van de voorschriften van de architect
o Opvolging van de uitvoering door een architect
o Voorafgaand advies inwinnen bij de verantwoordelijke erfgoedconsulent/lokale
erfgoeddienst
o Voorafgaand correcte interpretatie van de adviezen van Monumentenwacht
Heeft u de afgelopen 5 jaar ingrepen uitgevoerd ter verbetering van de energieprestatie van
uw gebouw?
o Ja
o Nee
Welke ingrepen zijn uitgevoerd en hoe ervaart u de effecten hiervan op de toestand van uw
gebouw?
o Ingrepen
▪ Installatie van een ventilatiesysteem
▪ Installatie van zonnepanelen, zonnecellen, zonneboiler of gelijkaardige
systemen op het dak
▪ Isolatie van buitenwanden
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•

•

•

•

•

▪ Isolatie van daken
▪ Isolatie van vloeren
▪ Optimalisatie van de verwarmingsinstallatie
▪ Plaatsing van isolerende beglazing in historisch buitenschrijnwerk
▪ Plaatsing van voor- of achterzetramen
▪ Vervanging van het buitenschrijnwerk naar historisch model
o Impact op toestand
▪ Positief
▪ Geen mening
▪ Negatief
▪ N.v.t.
Heeft u de laatste vijf jaar een inspectie laten uitvoeren door Monumentenwacht?
o Ja
o Nee
Wat heeft u gedaan met het inspectierapport dat u ontving na de inspectie?
o Ik heb het inspectierapport gelezen en verder niets mee gedaan
o Ik heb het inspectierapport gelezen en deed er verder niets mee omdat het rapport
niet duidelijk was voor mij
o Ik heb het inspectierapport gelezen en Monumentenwacht gecontacteerd voor
bijkomende toelichting
o Ik heb het inspectierapport gelezen en ben ermee aan de slag gegaan
o Ik heb het inspectierapport overhandigd aan derden die het voor mij gelezen en
geïnterpreteerd hebben om aan de slag te gaan met de adviezen
Aan wie heeft u toen het inspectierapport bezorgd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Architect
o Eigen onderhoudsploeg
o Eigen technische dienst
o Uitvoerder: aannemer
o Uitvoerder: maatwerkbedrijf
o Uitvoerder: restaurator
o Andere, namelijk
Hoe gaat u om met de opvolging van de adviezen in het inspectierapport?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Ik voer alle adviezen – ongeacht de aangegeven prioriteit – zo snel mogelijk uit
o Ik voer de adviezen uit volgens de aangegeven prioriteit
o Ik voer de adviezen uit die mogelijk zijn binnen mijn budget/begroting
o Ik voer enkel de adviezen uit die in aanmerking komen voor een premie (door de
Vlaamse Overheid, provincie of stad) na goedkeuring hiervan
o Ik voer enkel de adviezen uit die in de rode kolom van de overzichtstabel staan
(aangeduid als dringend – binnen het jaar of voor de winter uit te voeren)
Wie voert de adviezen van het inspectierapport uit?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Ik voer de adviezen uit in eigen beheer
o Ik contacteer uitvoerders die aan de hand van het inspectierapport de adviezen
uitvoeren
o Ik contacteer een architect om samen aan de hand van het inspectierapport
uitvoerders te vinden die de adviezen uitvoeren
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o

•

Ik contacteer een architect die aan de hand van het inspectierapport de uitvoerders
kiest en de uitvoering van de adviezen volledig begeleidt
Heeft u opmerkingen of suggesties over onze werking of wilt u nog iets anders kwijt?

2. Tevredenheidsbevraging
•

•
•
•

•

•
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Hoe tevreden bent u over de dienst die Monumentenwacht u heeft verleend?
(Schaal van 1 tot 10 waarvan 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden is)
o Laagdrempeligheid van de dienst
o Aanspreekbaarheid van de medewerkers
o Bekwaamheid van de medewerkers
o Wachttijd voor het verlenen van de dienst
o Objectiviteit van de medewerkers bij het verlenen van de dienst
o Duidelijkheid bij het verlenen van de dienst. Vb. vaktermen
In welke mate gaf de dienstverlening een antwoord op uw vragen of verwachtingen?
(Schaal van 1 tot 10 waarvan 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden is)
Op welk vlak heeft u geen of onvoldoende antwoord gekregen op uw vragen of
verwachtingen?
Op welke dienstverlening van Monumentenwacht zal u wellicht de komende vijf jaar een
beroep doen?
o Inspectie (bijv. bouwkunde, interieur, molen, varend erfgoed, industrieel erfgoed)
o Bijkomende nazorg (>2uur. Bijv. toelichting over een advies in het inspectierapport)
o Monitoring en metingen (bijv. scheurmeting, diktemeting op metaal,
weerstandmeting op hout, klimaatmeting interieur)
o Werken (bijv. noodherstellingen, beperkte herstelwerken op moeilijk bereikbare
plaatsen
o Veiligheid en toegankelijkheidsadvies (bijv. in functie van inspectie en onderhoud)
o Workshops en cursussen
Hoe waarschijnlijk is het dat u Monumentenwacht aanbeveelt aan vrienden of collega’s?
(Schaal van 1 tot 10 waarvan 1 helemaal niet waarschijnlijk en 10 buitengewoon waarschijnlijk
is)
Heeft u nog opmerkingen of suggesties over onze dienstverlening of wilt u nog iets anders
kwijt?
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g-company. Opleiding: BigQuery en Google Data Studio, 2020
Ribbens, R. & De Groote, K. Evaluatie archeologie 2019, Onderzoeksrapport agentschap
Onroerend Erfgoed, Brussel, 2020
Statistiek Vlaanderen, Vlaanderen in cijfers,
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2020
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Monumentenwacht is een groep van zes afdelingen: de vijf
provinciale Monumentenwachten en één koepelorganisatie,
Monumentenwacht Vlaanderen. Eigenaars en beheerders van
waardevol erfgoed kunnen zich aansluiten bij één van de
provinciale Monumentenwachten. Dankzij de vijf Vlaamse
provincies blijft de kostprijs van een lidmaatschap zeer beperkt.
Vandaag werkt Monumentenwacht met de steun van vijf Vlaamse
provincies en de Vlaamse overheid.

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

Monumentenwacht provincie Antwerpen
T +32 (0)3 203 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 33 08 | monumentenwacht@west-vlaanderen.be

Onroerend Erfgoed
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 te vinden.
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