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In dit jaarverslag schetst 
Erfgoedcel Brugge een beeld van 
haar werking in het eerste jaar  
van de nieuwe beleidsperiode 
2021-2026. Je leest er ook 
meer over de impact van de 
coronacrisis en van de transitie 
die onze organisatie in 2021 heeft 
doorgemaakt. Het overzicht van 
onze activiteiten in 2021 vullen  
we aan met enkele kerncijfers 
over onze werking.

EEN  
BEWOGEN 
JAAR
TRANSITIE IN ONZE 
ORGANISATIE
Erfgoedcel Brugge werd opgericht in 2000. Over de jaren heen veroverde Erfgoedcel 
Brugge een duidelijke plek in het Brugse en regionale erfgoedlandschap als een 
betrouwbare en kwaliteitsvolle samenwerkingspartner. De aandacht van Erfgoedcel 
Brugge gaat daarbij prioritair uit naar de begeleiding van erfgoedverenigingen, het 
opzetten van trajecten met en voor bijzondere doelgroepen en de ondersteuning van 
organisaties die geen kerntaak opnemen in de zorg voor cultureel erfgoed. In de 
uitbouw van onze werking wordt maximaal afgestemd met de andere diensten uit de 
Cluster Cultuur van Stad Brugge.

Voor de werking van een erfgoedcel is het menselijk kapitaal van groot belang. 
Vanuit de opgebouwde expertise zet het team van Erfgoedcel Brugge zich dagelijks 
in voor het lokale erfgoedveld en realiseert het de geformuleerde acties uit het 
erfgoedconvenant 2021-2026, afgesloten met de Vlaamse Overheid en ook de 
bijbehorende doelstellingennota. 
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https://www.erfgoedcelbrugge.be/images/filelib/202126DoelstellingennotaDEFdigitaal_4492.pdf


Het personeelskader van de erfgoedcel was al meer dan 10 jaar oud toen de vorige 
beleidsperiode ten einde liep en was aan het einde van de afgelopen beleidsperiode als 
volgt samengesteld:

• 1 coördinator erfgoedbeleid – A1a-A2a – voltijds (Lothar Casteleyn)
• 1 coördinator erfgoedcommunicatie – A1a-A2a – voltijds (Katrien Steelandt)
• 1 coördinator erfgoedpubliekswerking – A1a-A2a – voltijds (Ina Verrept)
• 1 administratief medewerker – C1-C3 – voltijds (Anje Timmerman)

Erfgoedcel Brugge wijzigde en actualiseerde het personeelskader in functie van 
de werking voor de periode 2021-2026. Hierbij werd voor het eerst een onderscheid 
gemaakt tussen de coördinator en de consulenten, wat beter beantwoordt aan de 
effectieve dagelijkse invulling van die functies. 

De nieuw beschreven aanpak van de erfgoedcel leidde tot een vermeerdering van 
de jaarlijkse subsidie tot € 370.000 per jaar. Dit is een stijging met 40.000 euro 
per jaar tegenover de vorige beleidsperiode. 80% van de subsidie gaat uit naar het 
personeelsbudget (€ 296.000), terwijl 20% wordt ingezet als werkingsbudget voor de 
realisatie van projecten en trajecten (€ 74.000). Dankzij deze verhoogde subsidie kwam 
dus een ruimer budget ter beschikking van de personeelskost, zodat het nieuwe kader 
voor Stad Brugge budgetneutraal blijft.

Het contractuele personeelskader van de erfgoedcel werd als volgt hertekend,  
inspelend op het nieuwe beleidsplan 2021-2026:

• 1 coördinator erfgoedcel – A1a-A2a – voltijds (Livia Snauwaert)
• 1 stafmedewerker erfgoedcel – A1a-A2a – voltijds (Ina Verrept)
• 2 consulenten erfgoedcel – B1-B3 – voltijds (Sarah Verplancke en Lisa Bracke)
• 0,5 administratief medewerker – C1-C3 – halftijds (Catherine Brouckaert)

Dit nieuwe organogram brengt een meerkost met zich mee van 16.237,66 euro op 
jaarbasis. Deze meerkost wordt volledig gedragen door de verhoogde subsidie.

In deze nieuwe formatie wordt duidelijk de kaart getrokken van 2 experts in de vorm van consulenten,  
op B-niveau, zodat nog meer menselijk kapitaal kan worden ingezet (van 4 naar 4,5 VTE medewerkers,  
van 3 naar 4 inhoudelijke medewerkers). De twee consulenten staan in voor de realisatie van de 
erfgoedtrajecten en -projecten op het terrein en de communicatie en zichtbaarheid van de erfgoedcel in 
de sector. De coördinator focust zich vooral op beleidsontwikkeling en -opvolging, de dagelijkse leiding van 
het team, de externe vertegenwoordiging van Erfgoedcel Brugge op lokaal, regionaal en Vlaams niveau, 
de zakelijke coördinatie en de kwaliteitsbewaking. De stafmedewerker tekent de lokale dienstverlening 
uit, stimuleert innovatie en een transversale aanpak en zorgt voor de conceptbepaling en coaching bij 
erfgoedprojecten en -trajecten. De administratief medewerker volgt de administratieve en boekhoudkundige 
processen op, staat in voor het onthaal, coördineert de uitleendienst en zorgt voor praktische en 
organisatorische ondersteuning. 

Coördinator erfgoedbeleid Lothar Casteleyn verliet in augustus 2020 het team van Erfgoedcel Brugge  
en nam een nieuwe functie op als Stafmedewerker Beleid en Ondersteuning Cluster Cultuur bij de  
Cel Cultuurbeleid. Ina Verrept nam de laatste maanden van 2020 zijn taken waarnemend over, in afwachting 
van de start van de nieuwe coördinator, Livia Snauwaert, op 1 januari 2021. In 2021 bleef Lothar vanuit zijn 
nieuwe functie beleidsmatige ondersteuning bieden aan het erfgoedcelteam via regelmatig digitaal overleg. 
Toch bleek de coronacrisis de efficiënte kennisborging te bemoeilijken door het gebrek aan snelle en 
informele contacten, slechts beperkte toelichting bij de dagelijkse procedures en onvoldoende wegwijs  
in de vele digitale en papieren dossiers.

Net als Livia startte ook administratief medewerker Catherine Brouckaert tijdens één van de  
vele lockdowns. De vorige administratief medewerker was al een tijdje geleden van job veranderd en  
opnieuw was er van een grondige taakoverdracht geen sprake. 

In het voorjaar van 2021 startte de nieuwe coördinator een selectieprocedure op voor twee consulenten. 
Het betrof enerzijds een structurele invulling van het consulentschap dat Jules De Doncker toen 
waarnemend opnam (zie verder) en de invulling van de extra consulent die sinds de goedkeuring van het 
nieuwe organogram werd mogelijk gemaakt. Er werd gekozen voor de gezamenlijke aanwerving van beide 
consulenten in één ronde. Nog voor de selectieprocedure was afgerond, diende consulent Jules De Doncker 
zijn ontslag in, omdat hij een job dichter bij huis vond. De nieuwe consulenten startten in de zomer van 2021. 
In samenspraak met Ina Verrept, wiens functie ondertussen was gewijzigd tot die van stafmedewerker, werd 
ieders takenpakket duidelijk afgestemd en vastgelegd. 
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Tijdens de inwerktijd van deze nieuwe mensen, kondigde ook Ina aan dat ze – weliswaar tijdelijk – een 
nieuwe uitdaging had gevonden: ze verving een collega van de Openbare Bibliotheek vanaf 1 september 2021. 
Gelukkig kon ze snel vervangen worden door Pieter De Ketelaere, die al voor Musea Brugge aan het project 
“Verrijk de kijk op Brugge” had gewerkt. Pieter nam enkel Ina’s taken op het vlak van inclusie en diversiteit 
over, omdat hij te onervaren was om de functie van stafmedewerker te kunnen invullen op zo’n korte termijn.

Uiteraard betekenden al deze personeelswissels een extra belasting voor het takenpakket van de coördinator, 
die heel veel tijd en energie stak in het inwerken van het gloednieuwe team. Drie van de vijf medewerkers zijn 
bovendien pas afgestudeerd of hebben nog nauwelijks werkervaring. Dit heeft het voordeel dat zij een frisse 
blik hebben op de werking van de erfgoedcel en vol nieuwe ideeën zitten. Deze medewerkers moeten zich 
wel nog inwerken in de sector en ervaring opdoen op het vlak van advisering, begeleiding en management bij 
erfgoedprojecten (cf. vormingsoverzicht hieronder) en dat vraagt hoe dan ook tijd.

Erfgoedcel Brugge maakt operationeel deel uit van de stadsdienst Musea Brugge. Ze is één van drie 
dochterorganisaties die onder de algemene aansturing van de museumdirectie valt, samen met Raakvlak en 
het Vlaams Onderzoekcentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden (Kenniscentrum vzw).

Ook op digitaal vlak is er sinds 2021 een duidelijke koerswijziging merkbaar. Coördinator erfgoed-
communicatie Katrien Steelandt verliet in oktober 2019 Erfgoedcel Brugge. Haar functie werd tot voor kort 
waarnemend ingevuld door consulent Jules De Doncker. Katrien startte vanuit haar digitale expertise binnen 
de erfgoedcel tal van projecten op, die bij haar vertrek niet langer op dezelfde kwalitatieve manier konden 
worden opgevolgd, zoals Beeldbank Brugge, XPlore Bruges, Brugse verhalen, MAGIS… Tegelijk werd de  
Cel Cultuurbeleid binnen de Cluster Cultuur versterkt met een stafmedewerker digitale ontwikkelingen: 
Alexander Soetaert. In 2021 werkte Alexander een digitale strategie uit samen met de content partners van 
het stedelijk erfgoedplatform ErfgoedBrugge.be binnen de Cluster Cultuur. Daarbij werd gekozen voor het 
stopzetten van enkele verweesde projecten (zie hierboven). De focus kwam te liggen op de krachtenbundeling 
binnen de Cluster Cultuur en de verderzetting en vernieuwing van ErfgoedBrugge.be (2024). Dit laatste bij 
voorkeur in afstemming met de aangekondigde ontwikkelingen op vlak van de Vlaamse erfgoed-databanken, 
waarvan zowel Musea Brugge als Erfgoedcel Brugge op dit moment gebruik maken. In 2021 werden die  
ontwikkelingen echter niet verder geconcretiseerd door de Vlaamse Overheid. 

De rol van de erfgoedcel wijzigde van trekker naar die van content partner, al bleef de erfgoedcel  
heel nauw betrokken bij de strategische keuzes die het afgelopen jaar werden gemaakt. De erfgoedcel zal  
zich voortaan focussen op het aanleveren van digitale content van de niet-professionele collectiehouders in 
Brugge en laat de coördinatie en financiering van ErfgoedBrugge.be over aan de Cel Cultuurbeleid.  
Dit betekent een hele verlichting voor de consulent die zich met het begeleiden van de registratietrajecten  
met vrijwilligers bezighoudt. 

En ook daarbij zijn de uitdagingen niet min: de migratie van de gegevens van de Brugse kerkinboedels  
van Erfgoedinzicht naar Erfgoedplus (Erfgoedregister) door het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) 
verliep bijzonder traag en moeizaam. Erfgoedcel Brugge fungeerde hierbij als testcase. De communicatie 
van het Departement CJM over de stappen in de datamigratie was vaak onduidelijk, laattijdig of ontbrak 
soms zelfs volledig. Bij het meervoudig testen van de migratieresultaten door de erfgoedcel, bleken heel wat 
gegevens aanvankelijk niet correct te zijn overgebracht en gingen tal van noodzakelijke functionaliteiten uit 
Axiell Collections verloren (overkoepelend zoeken i.f.v. waarderen en herbestemmen, zoek&vervang i.f.v.  
data-opschoning, barcodering i.f.v. digitaal standplaatsbeheer in depot…).  

De begeleiding van de vrijwilligers bij de ingebruikname van het voor hen onbekende softwarepakket 
Erfgoedregister kon enkel digitaal worden georganiseerd en was voor velen te hoogdrempelig.  
Er werd gerekend op de erfgoedcel om de verdere implementatie in de praktijk te brengen, hetgeen  
met de beperkte ondersteuning van hogerhand niet evident was. De coronasituatie speelde hierbij uiteraard  
in niemands voordeel. 

Ook Musea Brugge maakte in 2020 werk 
van een nieuwe organisatiestructuur, 
gekoppeld aan de erkenning als één 
museumgroep met één gezamenlijk 
kwaliteitslabel. In het nieuwe organigram 
wordt een invulling gemaakt per 
organisatie-eenheid (Publiek & 
Tentoonstellingen, Collectie, Infrastructuur 
& Veiligheid) en wordt er dus niet langer 
met teams per museumlocatie gewerkt. 

Dit ging gepaard met de opmaak van 
nieuwe functieprofielen, maximaal 
inspelend op de expertise en competenties 
van het aanwezige personeel.  

De reorganisatie binnen Musea Brugge 
had onrechtstreeks ook gevolgen voor de 
samenwerking met de erfgoedcel. Heel 
wat personeelsleden waren in 2021 nog 
niet vertrouwd met de nieuwe structuur 
en moesten nog wennen aan hun nieuwe 
takenpakket. Ook de interne communicatie 
bij de collega’s van Musea Brugge verliep 
nog niet helemaal zoals het hoort. 
Het team van de erfgoedcel voelde dit 
vooral bij de concrete samenwerking rond 
de tentoonstelling “De wereld binnen 
handbereik” (zie verder).

ORGANOGRAM MUSEA BRUGGE

Erfgoedcel Brugge is binnen de werkgroepen rond digitalisering in de cluster 
Cultuur de ambassadeur van de niet-professionele erfgoedactoren. Dankzij de 
inbreng van de erfgoedcel bekijken we digitale uitdagingen niet alleen vanuit 
van de stedelijke erfgoeddiensten, maar ook vanuit het brede erfgoedveld.
ALEXANDER SOETAERT — STAFMEDEWERKER DIGITALE ONTWIKKELINGEN CEL CULTUURBELEID STAD BRUGGE
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Niemand ontsnapte aan de gevolgen van de corona pandemie. Ook de cultureel-
erfgoedsector werd hard getroffen. Gelukkig kon de erfgoedcel rekenen op de 
uitstekende extra ondersteuning vanuit het steunpunt FARO, dat een actieve rol 
opnam in de Taskforce COVID-19, een belangrijk doorgeefluik tussen de cultureel-
erfgoedsector en de Nationale Veiligheidsraad. 

Toch waren ook voor de erfgoedcel de uitdagingen enorm. Onze missie is net om 
zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen rond het veelzijdige culturele erfgoed 
dat Brugge rijk is. Onze sterkte ligt dan ook in het samenbrengen van mensen, met 
erfgoed als verbindende factor. We konden niet langer terugvallen op de beproefde 
manieren om ontmoetingen te stimuleren, om evenementen op poten te zetten, om 
kennis uit te wisselen. 

We experimenteerden noodgedwongen volop met nieuwe werkvormen,  
hoofdzakelijk digitaal, in kleinere groepjes, in de buitenlucht… Dat was niet altijd 
evident. Het gedurende 20 jaar zorgvuldig opgebouwde netwerk van de erfgoedcel 
voelde opeens minder tastbaar, we raakten het schermen soms beu en konden onze 
spreekwoordelijke ellebogen niet meer laten werken. Hoe langer de coronacrisis 
aansleepte, hoe meer we het contact met onze partners voelden verwateren. 

Heel wat geplande initiatieven konden niet of moeilijk plaatsvinden door de 
onmogelijkheid om in groepen veilig samen te komen of te werken.

Zo verliepen de registratietrajecten met onze – vaak oudere en dus kwetsbare 
– vrijwilligers erg moeizaam. Enkel in de zomer en herfst van 2021 kon er op 
volle kracht gewerkt worden in de kerken. In het VIVES Spellenlab en in de 
Stadsschouwburg was er iets meer mogelijk. Sommige vrijwilligers haakten af,  
maar er kwamen ook nieuwe gezichten bij. Samen maakten we er het beste van en 
zochten we naar een nieuwe dynamiek. Het gebrek aan regelmatig contact probeerden 
we te compenseren door het sturen van een leuke kerstkaart en zelfgemaakte 
kerstster om onze vrijwilligers een hart onder de riem te steken. We organiseerden 
ook een activiteit in de buitenlucht om de periode waarin de registratie stil lag, 
enigszins te overbruggen.

EFFECT VAN DE PANDEMIE  
OP ONZE WERKING
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Een escaperoom gekoppeld aan het neogotische schoolgebouw of  
een vakoverschrijdend parcours à la Harry Potter in ‘Hogwest’?  
Het waren enkele resultaten van de onderzoekscyclus die studenten  
van de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs doorliepen.  
Erfgoedcel Brugge zorgde bij de kick-off voor een motiverende en 
verhelderende presentatie en nadien, doorheen het proces, voor de nodige 
inspiratie en ondersteuning dankzij de input van de consulent educatie.
MAARTEN VAN NIEUWENHOVE — LECTOR NEDERLANDS HOWEST

Ook het werken met scholen was niet 
vanzelfsprekend in 2021. Erfgoedcel 
Brugge zette met de Mind and Makerspace 
(MaM) van HOWEST een samenwerking op 
in functie van een kruisbestuiving tussen 
erfgoed en onderwijs. Het is de bedoeling 
de diverse tools in het fablab en de kennis 
van creatieve verwerkingsvormen uit het 
MaM in te zetten om in de klas op een 
aantrekkelijke manier aan de slag te gaan 
met cultureel erfgoed. 

Onze projectmedewerker ontwikkelde 
drie lespakketten die de brug slaan 
tussen erfgoed en STEM-onderwijs, 
waarvan er door corona slechts één in 
een school (Basisschool De Springplank) 
uitgeprobeerd kon worden. Geïnspireerd 
door het standbeeld van Papageno voor 
de Stadsschouwburg gingen de leerlingen 
van het vierde leerjaar aan de slag met het 
verhaal van De Toverfluit. Ze bedachten 
nieuwe versies en werkten die uit met een 
Green Key, audiostudio en in Scratch, een 
programmeertool voor kinderen.

De plannen om met erfgoed als laagdrempelig thema aan te schuiven bij de praattafels, die oefenkansen 
Nederlands bieden aan anderstalige Bruggelingen, konden niet doorgaan. De praattafels werden namelijk 
door Diversiteit Brugge (stedelijke dienst) on hold gezet. Het laatste Erfgoedrendezvous van 2021 met  
als thema inclusie en diversiteit, gepland in december, werd uitgesteld naar 2022 door de vierde coronagolf. 
Traditioneel werkt Erfgoedcel Brugge samen met Avansa (vml. Vormingplus) om het brede publiek kennis te 
laten maken met minder bekend lokaal erfgoed of om een blik achter de schermen te gunnen bij de Brugse 
erfgoedbeheerders en collectiehouders. Er kon in 2021 door corona echter geen enkele “Erfgoed Leeft”-
activiteit doorgaan. 

Het bovenlokaal subsidieproject “Dieper graven in het geheugen”, dat we i.s.m. Erfgoedcel TERF opstartten 
in 2020, moest door corona en de ziekte van de projectmedewerker worden onderbroken. Voor slechts 
twee van de drie proeftuinen kon de testfase worden aangevat en er werd vooral in de regio Midden-West-
Vlaanderen gewerkt. De geplande tests in de Brugse woonzorgcentra werden op twee na allemaal afgelast. 
De erfgoedcellen beslisten ondertussen, na goedkeuring door het Departement  
CJM, om het project uit te stellen naar 2022. 

De drie molenkoffers – ontwikkeld i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen en  
de West-Vlaamse erfgoedcellen binnen het project “De Molenbrigade” – 
werden aan het uitleenaanbod van de erfgoedcel toegevoegd.  
Deze koffers werden door de beperkende coronamaatregelen elk slechts  
één keer ontleend in 2021. Met deze educatieve koffers leren leerlingen 
van uit 3de en 4de leerjaar spelenderwijs de wereld van de windmolens en 
molenaars kennen. Ze helpen om het bezoek aan één van de drie betrokken 
molens (Sint-Janshuismolen Brugge, Schellemolen Damme, Hoekemolen 
Hoeke) voor te bereiden in de klas. 

Tot slot kwam ook het verder uitwerken van het Brugse Erfgoedspel samen met Brugse jongeren niet 
van de grond. Er zijn concrete plannen om dit als opdracht te houden voor de jaarlijkse inleefstage van 
het 6de middelbaar van Sint-Leo Hemelsdaele (januari-februari 2022). Het invoeren van het erfgoedspel 
in de Erfgoedapp van FARO zal daarna door de erfgoedcel in orde worden gebracht, zodat het Brugse 
spel getest kan worden tijdens de Erfgoeddag scholenweek (april 2022).

Nóg door de aanhoudende slechte coronacijfers is er gekozen om het tweejaarlijks traject  
“Buurterfgoed gezocht” pas in de zomer van 2022 te organiseren. Hiervoor werden wel al 
voorbereidende gesprekken met partner Brugge Plus gevoerd om zowel de periode, het thema  
als de locatie vast te leggen.
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Na afloop van de tentoonstelling in het Arentshuis startte Erfgoedcel Brugge met de verankering 
van deze collectiepresentatie in het Spermalie Instituut zelf. Op die manier hopen we de 
komende jaren veel meer mensen te bereiken dan tijdens de tijdelijke expo in de zomer van 2021. 
In de eerste plaats mikken we op de leerkrachten, verzorgers en leerlingen (en hun ouders) van 
Spermalie, maar de school is ook toegankelijk voor andere bezoekers…

Het sluitstuk van de jarenlange samenwerking tussen Erfgoedcel Brugge en vzw De Kade  
rond de erfgoedcollectie van het Spermalie-Instituut was de tentoonstelling 
“De wereld binnen handbereik”. Na het registreren, digitaal ontsluiten en waarderen van  
de hulpmiddelen bij het onderwijs voor mensen met een audiovisuele beperking en de 
bibliotheek Carton, opende in mei 2021 een dubbelexpo over dit bijzondere erfgoed. 

Deze tentoonstelling werd gemaakt door twee blinde curatoren (Tonia In den Kleef en 
Piet Devos) en vond plaats in Brugge (Arentshuis, Musea Brugge) en in Leuven (KADOC).  
Door het inschakelen van twee ervaringsdeskundigen m.b.t. erfgoed en toegankelijkheid,  
was dit project een leermoment voor de ziende tentoonstellingsbouwers.

Het brede publiek maakte op een unieke, multizintuigelijke manier kennis met de wereld  
van de slechtzienden en blinden. De samenwerking met kunstenaar Peter de Cupere,  
die speciaal voor deze expo een geurenalfabet (het “Olfabet”, publieksprijs op de 
New Technological Art Awards 2022) ontwikkelde, de audio-getuigenissen van zeven 
ambassadeurs (oud-leerlingen en docenten van Spermalie) en de voelelementen bezorgden  
de bezoeker een unieke beleving. In de expo werd weliswaar noodgedwongen minder nadruk 
gelegd op de tastzin dan oorspronkelijk gepland. 

De coronapandemie bemoeilijkte ook de praktische 
uitwerking van het project. Niet alleen was het 
Spermalie-instituut (bewaarplaats collectie) 
tijdelijk niet toegankelijk, het contact met onze 
(kwetsbare) curatoren en de projectwerkgroep kon 
uitsluitend digitaal verlopen. De publiekswerking 
(lezingen, rondleidingen, workshops…) werd 
teruggeschroefd en voor een stuk vervangen 
door digitale alternatieven, zoals een digitaal 
uitgezonden rondetafelgesprek waarbij de curatoren, 
projectcoördinator, geurkunstenaar en sprekers 
van KADOC, Licht en Liefde en Musea Brugge het 
woord namen. Ook feestelijke openingen en spontane 
tentoonstellingsbezoeken waren niet aan de orde, 
waardoor het bezoekersaantal relatief laag lag 
(zie cijfers hieronder). Wel was er in Brugge een 
persmoment (20 mei) en een finissage (28 augustus).
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De 20ste editie van Erfgoeddag was op zijn zachtst uitgedrukt memorabel.  
Het programma van 2020 met als thema “De Nacht” werd grotendeels overgenomen,  
maar moest naarmate de feestelijke datum dichterbij kwam, steeds meer afgeslankt en  
herdacht worden. Uiteindelijk verliep de jubileumeditie van hét cultureel-erfgoedevenement van  
het jaar vooral digitaal. Enkel de activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar en een selectie 
activiteiten in open lucht konden in kleinere groepjes doorgaan. Erfgoedcel Brugge maakte  
van de nood een deugd. We herdachten onze communicatiestrategie voor Erfgoeddag volledig. 
Omwille van de steeds wijzigende omstandigheden, werd de website van de erfgoedcel gekozen als 
centraal informatiepunt, waarnaar we vanuit alle communicatiekanalen verwezen. We beperkten 
het drukwerk tot het hoogst noodzakelijke, omdat de verdeelpunten veel minder werden bezocht en 
omdat het virus potentieel kan overleven op een papieren oppervlak. Een positief gevolg hiervan is 
dat we onze kosten op deze manier gevoelig konden drukken. 

Ook omwille van veiligheidsoverwegingen kozen we ervoor om geen centraal infopunt te 
organiseren in het stadscentrum. In de plaats daarvan installeerden we een infolijn, bemand 
door een erfgoedcelmedewerker en enkele vrijwilligers, die via telefoon en chat geïnteresseerden 
informeerden over het Erfgoeddagprogramma. Dit werkte goed om vragen van het publiek op te 
vangen en betekende een grote verlichting voor de erfgoedcel, die daardoor meer op de inhoud van 
het programma kon worden ingezet en op de organisatie van een nieuw en voor Vlaanderen uniek 
initiatief: de Erfgoeddagradio. Op zaterdag 24 april 2021 maakten we samen met Villa Bota een 
ganse dag (10-22u) radio over Brugs cultureel erfgoed en meer specifiek het thema  
“De Nacht”. De interactie tussen de vaak jonge radiomakers, de medewerkers van de erfgoedcel 
en de studiogasten leidde tot een interessante, frisse dynamiek en biedt mogelijkheden om meer 
jongeren warm te maken voor erfgoed en bij onze werking te betrekken. Bovendien gaf dit de 
vele partners van Erfgoeddag de kans om iets te vertellen over hun activiteit, zelfs als die door 
omstandigheden niet in zijn oorspronkelijke vorm kon doorgaan. We zijn van mening dat we via de 
infolijn en de Erfgoeddagradio voldoende of misschien zelfs meer in de diepte informatie konden 
verstrekken over het programma. Deze initiatieven hebben zelfs ook potentieel om het centrale 
infopunt ook tijdens volgende edities van Erfgoeddag volledig te vervangen. Een combinatie van 
beide is ook een optie, als dit organisatorisch haalbaar is. Een locatie gelinkt aan het thema en in de 
openbare ruimte biedt het voordeel dat daardoor het evenementieel karakter van Erfgoeddag wordt 
bekrachtigd en ook toevallige passanten kunnen verleid worden om deel te nemen.  

De koerswijzigingen op het vlak van Erfgoeddag waren natuurlijk veelal ingegeven door de 
coronacrisis. Ze werden weliswaar grondig geëvalueerd in een apart rapport omdat we hier absoluut 
lessen uit wilden trekken die we willen meenemen naar volgende edities. In 2022 leent het nieuwe 
thema “Erfgoeddag maakt school” zich uitstekend om op de nieuw ingeslagen weg verder te gaan.
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Stadsschouwburg

In deze buurt ligt sinds 1756 een theaterzaal, 
de ‘Comedie’. In het midden van de 19de eeuw is 
die zaal te klein geworden en dringend aan restauratie 
toe. In 1864 komt architect Gustave Saintenoy uit 
de bus als winnaar van een ontwerpwedstrijd. 
De Brusselse architect laat zich inspireren door 
de Parijse Opéra Garnier. De nieuwe stadsschouwburg 
is voltooid in 1869. Het exterieur in neorenaissancestijl 
is vrij uitzonderlijk voor Brugge. 

De technici van de schouwburg startten in 2020 met 
een inventarisatiecampagne van het theatererfgoed. 
Ze brengen een prachtige, maar nog vrij ongekende 
erfgoedcollectie met decordoeken, rekwisieten en 
podiumtechnisch materiaal onder de aandacht, die 
ook online doorzoekbaar gemaakt wordt via www.
erfgoedbrugge.be. Het gebouw en theatererfgoed zijn 
elke zomer te bezichtigen in een belevingsparcours.

De omgeving van de Stadsschouwburg is in de late middeleeuwen 
het financiële centrum van de stad. In 1866 is het stratenpatroon grondig 
hertekend. De sanering van de middeleeuwse buurt maakt ruimte vrij 
voor verkeer, én de bouw van een schouwburg.

De meeste gebouwen in de buurt zijn in dezelfde periode opgetrokken 
in de toen gangbare (neo)classicistische stijl. Enkele jaren later wijst men 
in Brugge die stijl resoluut af voor de neogotiek.

Grafiek: www.pk-projects.be

Verantwoordelijke uitgever: Colin Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge, Burg 12, 8000 Brugge

Afbeeldingen: © Stadsarchief Brugge, Jan D’Hondt, Marc Ryckaert, Lukas - Art in Flanders vzw, Jan Darthet, Bayerische Staatsbibliothek München, Clm 23638, fol. 11v.  /  Vertalingen: Babel

Voormalige vleeshal en stadskraan

We bevinden ons op het Kraanplein, dat dateert uit de middeleeuwen. 
Het lage gebouw met arduinen gevel is de vroegere vleeshal uit 
1771-1772. Achter de vleeshal ligt tot in de 18de eeuw een waterloop 
waar binnenschepen aanleggen. 
 
Ooit stond de Brugse havenkraan hier, op de plaats van de vleeshal. 
De kraan is opgericht op het einde van de 13de eeuw. Ze kan zware 
objecten uit de schepen tillen en op de kade neerlaten. 
De houten constructie draait in haar geheel rond een verticale as. 
Het hijsmechanisme wordt aangedreven door mankracht: zogenaamde 
cranekinders lopen aan weerszijden van de kraan. In de 18de eeuw is 
de kraan afgebroken. 
 
Een reconstructie is te bezichtigen 
aan de Wulpenstraat.

Genuese Loge en huis De Florentijnen

Op het Oude Beursplein openen in de late 14de en 15de eeuw belangrijke 
Italiaanse handelssteden hun ‘natiehuis’. 

Kooplui uit Genua zijn dan al jaren aanwezig in Brugge, maar starten 
pas in 1399 met de bouw van een consulaat. In 1633 is het gebouw 
eigendom van de stad, die het enkele jaren later ter beschikking stelt aan 
de saaiwevers. Saai is een lichte wollen stof die in Brugge geproduceerd 
werd. Sindsdien heet de Genuese Loge de “Saaihalle”. Het gebouw is vrij 
goed bewaard.

In 1427 verwerven de kooplui uit 
Firenze een pand en houden hier 
tot het begin van de 16de eeuw 
hun consulaat. De Florentijnen 
zijn handelaars en erg actief in de 
banksector. Bekende bankiersfamilies 
zijn de Bardi en de Perruzzi, en 
later de Medicis. De Medicibank had 
vanaf 1439 een Brugs filiaal in de 
Naaldenstraat.

                Huis Ter Beurse

Wat verderop ligt het Oude Beursplein, vernoemd naar de familie Van der             
Beurse die er vijf generaties lang de herberg Ter Beurse openhoudt. De familie is 
op het einde van de 13de eeuw eigenaar van diverse panden rond het plein. Het 
belangrijkste – het huidige Huis Ter Beurse – is in 1453 gebouwd. 

In de herberg Ter Beurse logeren veel buitenlandse kooplui. De Van der Beurses 
leveren als makelaars allerhande diensten om de handel en financiële verrichtingen 
van hun klanten zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het plein voor hun herberg wordt 
zo een hotspot van internationale handel. In de 15de eeuw worden er dagelijks 
wisselkoersen tussen munten vastgesteld, wisselbrieven verhandeld, leningen 
afgesloten en handelsgeschillen beslecht.

Deze goed georganiseerde financiële activiteiten aan Ter Beurse staan model voor 
latere gelijkaardige instellingen in Antwerpen, Amsterdam en Londen. De naam 
“beurs” bleef er definitief aan verbonden en veroverde vanuit Brugge de hele wereld. 

Van middeleeuws financieel 
centrum tot Stadsschouwburg

Meer info vindt u op 
www.erfgoedcelbrugge.be/nl/projecten/toerisme-en-erfgoed

Vom mittelalterlichen Finanzzentrum 
zum Theater „Stadsschouwburg“    

Die Umgebung der Stadsschouwburg ist im späten Mittelalter das Finanzzentrum Brügges. Die Sanierung 
im 19. Jahrhundert zeichnet das Straßenmuster grundlegend neu.

Wir befinden uns hier auf dem Kraanplein. Das niedrige Gebäude ist die ehemalige Fleischhalle von 
1771-1772. Hinter dieser Fleischhalle verläuft bis ins 18. Jahrhundert ein Wasserweg, an dessen Ufern 
Binnenschiffe anlegen. Zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert steht hier, an der Stelle der einstigen 
Fleischhalle, der Brügger Hafenkran. Der Kran kann schwere Ware aus den Schiffen heben und auf 
dem Kai ablegen. Die Holzkonstruktion dreht sich als Ganzes um eine vertikale Achse und wird durch 
Menschenkraft angetrieben 12.

In der Nähe liegt der Oude Beursplein, benannt nach der Familie Van der Beurse, die dort 
die Herberge Ter Beurse betrieb. Im Haus Ter Beurse, errichtet im Jahr 1453, nächtigen viele 
ausländische Kaufleute. Die Familie bietet als Makler diverse Dienste an, damit Handel und Finanzen 
ihrer Kunden möglichst reibungslos verlaufen. Im 15. Jahrhundert werden täglich Wechselkurse 
zwischen den Währungen festgesetzt, Wechsel verhandelt, Darlehensverträge abgeschlossen 
und Handelsstreitigkeiten beigelegt 3.

Diese gut organisierten Finanzaktivitäten bei Ter Beurse stehen späteren ähnlichen Institutionen in 
Antwerpen, Amsterdam und London Modell. Der Name „beurs” bleibt an diesen Einrichtungen haften und 
erobert somit von Brügge aus die Welt. 

Auf dem Oude Beursplein eröffnen im späten 14. und im 15, Jahrhundert wichtige italienische 
Handelsstädte ihre „Nationenhäuser“. Kaufleute aus Genua sind schon seit Jahren in Brügge präsent, 
aber erst 1399 beginnt der Bau eines Konsulats. 1633 ist das Gebäude Eigentum der Stadt, 
die es Webern zur Verfügung stellt 4. 1427 erwerben die Kaufleute aus Florenz ein Gebäude 
und unterhalten hier bis zum 16. Jahrhundert ihr Konsulat 5. Die Florentiner sind Händler 
und im Bankgewerbe sehr aktiv. 

In diesem Viertel steht seit 1756 ein Theatersaal. Mitte des 19. Jahrhunderts muss er ersetzt werden. 
Die neue „Schouwburg“ ist ein Entwurf des Brüsseler Architekten Gustave Saintenoy und wurde 1869 
vollendet. Die Außengestaltung im Neorenaissancestil ist für Brügge eher untypisch 6. Das Gebäude 
und das Theatererbe sind jeden Sommer auf einem Erlebnisparcours zu besichtigen.

Un centre financier au Moyen-âge, 
un théâtre de la ville aujourd’hui   

Les environs du théâtre de la ville étaient devenus vers la fin du Moyen-âge le cœur battant 
de la finance à Bruges. La rénovation de ce quartier au cours du 19ème siècle a drastiquement redessiné 
le tracé des rues. 

Nous nous trouvons sur la Kraanplein (Place de la Grue). L’édifice de basse hauteur est l’ancienne halle 
aux viandes, datant de 1771-1772. Derrière ce bâtiment, il y avait jusqu’au 18ème siècle un cours d’eau qui 
permettait d’y amarrer des embarcations. Entre le 13ème et le 18ème siècle, la grue du port de Bruges 
était implantée ici, à la place de la halle aux viandes. Elle servait à hisser de lourdes charges hors des 
barges et à les déposer sur le quai.  Il s’agissait d’une construction en bois capable d’effectuer un tour 
complet sur son axe vertical et qui était actionnée par la force manuelle humaine 12. 

Un peu plus loin se trouve la Oude Beursplein (Ancienne Place de la Bourse) qui doit son nom aux Van 
der Beurse, une famille qui exploitait alors en ce lieu l’auberge Ter Beurse. Dans la Huis Ter Beurse 
(Maison de la Bourse), édifiée en 1453, logeaient de nombreux marchands étrangers. La famille faisait 
office de courtier, dispensant des services divers pour faciliter les activités commerciales et les opérations 
financières de leurs clients. Cette place devint ainsi un centre commercial d’envergure internationale. Au 
cours du 15ème siècle, les cours des différentes monnaies de l’époque y étaient fixés quotidiennement, 
les lettres de change négociées, des prêts y étaient accordés et des litiges commerciaux réglés 3. 

Ces activités financières de Ter Beurse étaient si bien organisées qu’elles ont servi par la suite de modèle 
pour des institutions semblables à Anvers, Amsterdam et Londres. Le nom “beurs” ou bourse y devint 
définitivement associé, avant que son usage s’étende à partir de Bruges dans le monde entier. 

C’est aussi sur cette Oude Beursplein que d’importantes villes commerciales italiennes vinrent ouvrir leur « 
natiehuis » ou maison de la nation, le consulat de l’époque. Les marchands originaires de la ville de Gênes 
étaient présents de longue date à Bruges, mais ce n’est qu’en 1399 qu’ils entreprirent la construction de 
leur propre consulat. En 1633, l’édifice est devenu propriété de la ville, qui le mit alors à la disposition 
des tisserands 4. En 1427, les négociants de Florence acquirent le bâtiment dans lequel ils installèrent 
jusqu’au début du 16ème siècle leur consulat 5. Les Florentins étaient à l’époque très actifs dans 
le domaine commercial et surtout bancaire. 

Depuis 1756, le quartier abritait une salle de théâtre, dont le remplacement s’imposa au milieu du 19ème 
siècle. Le nouveau théâtre fut terminé en 1869 sur base d’un projet de l’architecte bruxellois Gustave 
Saintenoy. Son extérieur en style néo-renaissance constitue une exception à Bruges 6. L’édifice et 
le patrimoine du théâtre peuvent être visités tous les étés lors d’un parcours interactif.

De centro financiero en la Edad Media 
a teatro municipal en la actualidad     

Hacia el final de la Edad Media, los alrededores del teatro municipal se habían convertido en el corazón 
palpitante de las finanzas en Brujas. La renovación de este barrio a lo largo del siglo XIX rediseñó 
drásticamente el trazado de las calles.

Nos encontramos en Kraanplein (Plaza de la Grúa). El edificio pequeño es el antiguo mercado cubierto de 
carnes que data de 1771-1772. Detrás de este edificio, existía hasta el siglo XVIII un curso de agua que 
permitía atracar los barcos en ese lugar. Entre los siglos XIII y XVIII, la grúa del puerto de Brujas se encontraba 
aquí, en el lugar del mercado cubierto de carnes. Era utilizada para descargar las pesadas cargas de los barcos 
y colocarlas en el muelle. Se trataba de una construcción de madera capaz de girar completamente sobre su 
eje vertical y que era puesta en marcha manualmente mediante la fuerza humana 12.

Un poco más lejos se encuentra la Oude Beursplein (Plaza de la antigua Bolsa) que debe su nombre 
a los Van der Beurse, familia que por aquél entonces regentaba en este lugar la posada Ter Beurse. En la Huis 
Ter Beurse (Casa de la Bolsa), construida en 1453, se alojaban numerosos comerciantes extranjeros. La familia 
actuaba como intermediario, brindando diversos servicios con el fin de facilitar 
las operaciones comerciales y financieras de sus clientes. Fue así que esta plaza se convirtió en 
un centro comercial de talla internacional. Durante el siglo XV se fijaban allí diariamente los precios 
de las distintas monedas de la época, se negociaban las letras de cambio, se otorgaban préstamos 
y se resolvían litigios comerciales 3. 

Estas actividades financieras de Ter Beurse eran tan bien organizadas que más adelante sirvieron de 
modelo para instituciones similares en Amberes, Ámsterdam y Londres. El nombre “beurs” o bolsa se asoció 
definitivamente a ellas, antes de extenderse desde Brujas hacia el resto del mundo.

Es también sobre esta Oude Beursplein que importantes ciudades comerciales italianas abrieron 
sus casas de la nación, el consulado de la época. Los comerciantes de la ciudad de Génova contaban entonces 
con una presencia de larga data en Brujas, pero no fue sino hasta 1399 que comenzaron 
la construcción de su propio consulado. En 1633, el edificio pasó a ser propiedad de la ciudad, que 
lo puso a disposición de los tejedores 4. En el año 1427, los comerciantes de Florencia adquirieron 
el edificio, en el que instalaron su propio consulado hasta principios del siglo XVI 5. Se dedicaban 
en esa época al comercio y eran muy activos en el sector bancario.

Desde 1756, el barrio albergaba un teatro, que fue reemplazado a mediados del siglo XIX. El nuevo teatro 
fue culminado en 1869 sobre la base de un proyecto del arquitecto bruselense Gustave Saintenoy. El estilo 
neorrenacentista de su exterior constituye una excepción en Brujas 6. El edificio y el patrimonio del teatro 
pueden ser visitados todos los veranos a través de un recorrido interactivo.

From medieval financial centre 
to city theatre    

During the Late Middle Ages, the area around what is now the city theatre was the financial centre of 
Bruges. However, the street plan was significantly changed during improvements works carried out in the 
19th century.

We are standing on the Kraanplein (Crane Square). The low building is the former Meat Hall, dating from 
1771-1772. Until the 18th century, there was a waterway running behind the site of this hall, where barges 
and other inland vessels used to moor in the city centre. From the 13th to the 18th century, this was the 
location of the Bruges harbour crane. The crane was made from wood, could be rotated fully around its 
vertical axis and was operated by human muscle power. It was used to unload heavy cargoes from the 
moored vessels, which it then placed on the adjacent quay 12.

A little further along stands the Oude Beursplein (Old Stock Market Square), named after the Van der 
Beurse family, who ran the Ter Beurse tavern. Built in 1453, this was the place where many of the foreign 
merchants stayed during their visits to Bruges. The family served as brokers for various kinds of services 
that allowed the commercial and financial transactions of their customers to run as smoothly as possible. 
As a result, the Beursplein became a hotspot for international trade. During the 15th century, it was here 
that daily rates of exchange for different currencies were fixed, bills of exchange negotiated, loans agreed 
and business disputes settled 3. 

The well organised financial practices of Ter Beurse later served as a model for similar institutions in 
Antwerp, Amsterdam and London. In many cases the same name - beurs - was kept and later went on 
from Bruges to conquer the world. 

During the late 14th and 15th centuries, a number of important Italian trading cities set up their own 
‘nation houses’ or consulates on the Oude Beursplein. Traders from Genoa had been coming to Bruges 
for many years, but it was only in 1399 that they decided to establish their own consulate. The building 
became property of the city in 1633 and was made available to the local weavers 4. In 1427, 
the merchants from Florence also purchased a property on the same square, where they later 
opened a consulate at the start of the 16th century 5. The Florentines were particularly active 
in the banking sector. 

A theatre was first established in this neighbourhood in 1756. By the middle of the 19th century it was 
in need of replacement. A new theatre was designed by the Brussels architect Gustave Saintenoy and 
was completed in 1869. The exterior is in a Neo-Renaissance style, which is very unusual for Bruges 6. 
The building and its theatre heritage can be visited every summer as part of an experience route.

Vele panden rond het Oude Beursplein zijn in de 18de eeuw verbouwd. 
In 1947 is Huis Ter Beurse in zijn oorspronkelijke vorm gereconstrueerd, 

op basis van teruggevonden sporen en oude afbeeldingen.

Het halfreliëf boven de ingang van de Genuese 
Loge stelt het gevecht van Sint-Joris met de draak 
voor. Sint-Joris was patroonheilige van Genua. Het 
kwetsbare origineel is vervangen door een kopie.

De hoefijzervormige toneelzaal is overdadig versierd in rood en goud 
en heeft een uitstekende akoestiek.

Aan de zijgevel van Huis De Florentijnen hangt
een gedenksteen voor Dante Alighieri.

Het Oude Beursplein en Kraanplein 
in de 16de eeuw.

Zoals eerder geschetst, is het team van Erfgoedcel 
Brugge helemaal vernieuwd. Het nagenoeg permanente 
telewerken bemoeilijkte de kennisoverdracht van het 
oude team naar de nieuwe medewerkers. Omwille van 
de langdurige periodes van telewerk organiseerde de 
coördinator tijdens de lockdowns wekelijkse digitale 
koffiemomenten om de informele contacten op de 
werkvloer te vervangen. Elkaar beter leren kennen, is 
niet evident op die manier. Daarom vulden we dit aan met 
enkele teamactiviteiten in openlucht, zoals een workshop 
lepelsnijden, een Cluedospel in de Brugse binnenstad 
samen met de collega’s van Musea Brugge of het 
meewerken aan het textielkunstwerk van Amanda Browder 
voor de Triënnale. Dit stimuleerde de veerkracht van het 
team in moeilijke tijden. 

Het mag gezegd: ondanks het woelige jaar is er een  
(h)echte teamsfeer bij Erfgoedcel Brugge. We pakten de 
vele hindernissen op ons pad samen aan en gaven een 
positieve draai aan de crisisperiode door ze te zien als 
een periode van verkenning, reflectie, kennisopbouw, 
visieontwikkeling en innovatie. 

OVERZICHT  
ACTIVITEITEN  
2021

STROOMLIJNEN  
INTERNE WERKING

Door het wegvallen van heel wat 
sectorbijeenkomsten en publieksevenementen, 
konden we als erfgoedcel wél meer inzetten op 
de versterking van onze interne organisatie. 
Het afgelopen jaar maakten we schoon schip 
op tal van vlakken om onze slagkracht te 
verhogen. We ruimden onze werkplek op, we 
schoonden ons adressenbestand, we hadden 
oog voor digitale hygiëne en centraliseerden 
ons beeldmateriaal i.f.v. duurzame opslag. We 
stelden ook orde op zaken in de uitleendienst. 
Er werd een uitleenreglement opgemaakt, 
ons uitleenaanbod werd aan een check-
up onderworpen en waar nodig hersteld of 
vervangen. Het aanbod werd ook uitgebreid met 
de educatieve molenkoffers (cf. Molenbrigade) 
en twee sporttassen “Football Memories” i.s.m. 
de Brugse voetbalclubs Club en Cercle Brugge 
en “Brugge draait om mensen” in het kader van 
Dementievriendelijk Brugge. We verlengden ook 
de samenwerkingsovereenkomst met FARO als 
één van de 10 Vlaamse uitleenpunten van de 
Uitleendienst Erfgoed.

De meertalige, toeristische 
infopanelen (ook wel Brugse beren  
genoemd) op historisch interessante 
plekken in onze stad werden 
geactualiseerd waar nodig en er 
werden drie panelen toegevoegd: 
aan het station, bij de schouwburg 
n.a.v. de 150ste verjaardag van de 
Koninklijke Stadsschouwburg en bij 
het Bargeplein.
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Het eerste werkingsjaar van de nieuwe 
beleidsperiode 2021-2026 stelde het team 
van Erfgoedcel Brugge dus voor heel 
wat uitdagingen. Maar er is tegelijkertijd 
ook veel gerealiseerd. In wat volgt, 
gaan we dieper in op enkele opvallende 
verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. 

https://www.triennalebrugge.be/nl/installatie/amanda-browder/
https://www.erfgoedcelbrugge.be/nl/nieuws/football-memories-gelanceerd
https://www.erfgoedcelbrugge.be/nl/projecten/toerisme-en-erfgoed#brugsebeer


Ik was aanwezig op het Erfgoedrendez-vous in september 2021,  
een goed initiatief! De erfgoedcel hielp ons met concrete tips op weg 
om onze communicatie beter af te stemmen op de doelgroepen die 
we graag maar nog te weinig bereiken, zoals jongeren. Ook altijd fijn: 
collega’s ontmoeten met het Brugse erfgoed als bindmiddel.
LINDA DROOGHMANS — GIDS EN BESTUURSLID VAN S-WAN

EEN NIEUW COMMUNICATIEPLAN

In 2021 legden we ook sterk de focus op onze 
communicatiestrategie. Twee medewerkers 
volgden een basiscursus communicatie 
en namen de opgedane kennis mee in het 
uitwerken van een nieuw communicatieplan 
voor Erfgoedcel Brugge. Dit plan werd al in 
de ontwerpfase gepresenteerd en uitvoerig 
getoetst aan het Brugse erfgoedveld tijdens 
een Erfgoedrendez-vous met als thema 
communicatie. We brachten daarbij de 
doelgroepen van onze Brugse erfgoedpartners 
duidelijk in kaart en zochten naar manieren om 
elkaars communicatie te versterken. We kozen 
er bewust voor om in deze beleidsperiode zelf 
te focussen op twee specifieke doelgroepen, 
die we voorheen te weinig bereikten: jongeren 
en nieuwkomers. We stippelden een concreet 
stappenplan uit voor de komende jaren en 
zetten reeds enkele plannen om in de praktijk. 

Zo startten we eind 2021 met een 
Instagramkanaal, screenden we onze teksten 
op helder taalgebruik, lichtten we onze website 
door, hadden we bij de welkomstavond voor 
nieuwe Bruggelingen oog voor een inclusieve 
communicatiestijl en bereidden we twee 
filmpjes voor over erfgoed en de werking van 
een erfgoedcel, bedoeld voor een zo divers 
mogelijk publiek (zie verder). Voor elk groot 
project willen we voortaan ook een apart 
communicatieplan opstellen. We zetten 
deze intentie meteen om in de praktijk bij 
de voorbereidingen van Erfgoeddag 2022 in 
het najaar. We organiseerden in november 
2021 een fysieke infosessie als aftrap voor 
onze partners.

Niet iedereen is geïnteresseerd in erfgoed, maar via toegankelijke thema’s zoals sport 
en spel en het inspelen op grote stedelijke evenementen, kunnen we meer mensen 
bereiken met een boeiend (erfgoed)verhaal. 

Zo pakten we in september 2021 uit met een WK bordspel gebaseerd op een historisch 
ganzenbord uit de erfgoedcollectie van het VIVES Spellenlab, dat in de maand van het 
WK wielrennen bij iedere Bruggeling in de brievenbus viel.
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OP WEG NAAR EEN INCLUSIEVE WERKING

Samen met de andere West-Vlaamse erfgoedcellen 
doorliep Erfgoedcel Brugge een regionaal leer en 
coachingtraject rond erfgoed en diversiteit, dat verder 
bouwde op het centrale vormingsaanbod bekostigd 
door FARO. Het Agentschap Integratie en Inburgering 
(AgII) bleef daarbij de kennispartner, maar er werd 
meer vanuit het lokale erfgoed gedacht en ingezet 
op praktijkvoorbeelden en individuele coaching per 
erfgoedcel. Als eindresultaat van de 5 regionale sessies 
was het de bedoeling om voor elke betrokken erfgoedcel 
een kader en visie op (culturele) diversiteit uit te werken 
en een concreet actieplan voor de regio op te maken. 
Immers, alhoewel tijdens de vorige beleidsperiode al 
verschillende acties werden opgezet rond diversiteit en 
waarvoor we ook samenwerkten met lokale partners die 
een meer divers publiek bereiken, bleven deze eerder 
projectmatig van aard. We willen in deze beleidsperiode 
actiever en meer structureel inzetten op (culturele) 
diversiteit en zetten daartoe de eerste stappen in 2021.

Erfgoedcel Brugge ging naar aanleiding van het 
leertraject zelfs nog een stap verder. Tijdens de 
regionale sessies bleek dat het begrippen “erfgoed” en 
“erfgoedcel” niet voldoende bekend zijn bij het brede, 
diverse publiek. Om de betekenis van deze begrippen 
te duiden, nam de erfgoedcel het initiatief om twee 
filmpjes te maken die aan de hand van getuigenissen 
een helder beeld geven van wat erfgoed is en wat een 
erfgoedcel doet. De productie van deze filmpjes werd 
getrokken door Erfgoedcel Brugge. De kosten werden 
gedeeld door de 5 West-Vlaamse erfgoedcellen, die elk 
één of meerdere getuigen afvaardigden. De filmpjes 
zijn ondertussen toegevoegd aan de recent vernieuwde 
website erfgoedcellen.be, een gemeenschappelijk 
initiatief van alle Vlaamse erfgoedcellen en FARO. 

De filmpjes zijn multi-inzetbaar. Ze zullen onder 
meer gebruikt worden als introductie op het eerste 
Erfgoedrendez-vous van 2022 – dat eerst in december 
2021 was gepland maar door corona werd uitgesteld – 
met als insteek “erfgoed en diversiteit”. De inhoudelijke 
voorbereidingen voor deze bijeenkomst werden 
grotendeels in 2021 getroffen. De bijeenkomst heeft als 
doel een concreet buurtgericht initiatief op poten te 
zetten samen met de Brugse zelforganisaties, FMDO, 
Diversiteit Brugge, Avansa en Brugge Plus in 2022. 
Daarbij zijn de zelforganisaties vanaf de conceptfase 
als evenwaardige partners betrokken, zodat we écht 
inclusief kunnen werken. Erfgoedcel Brugge haakt 
haar karretje aan het Uitwijken project van Brugge 
Plus door in juni 2022 een collectiedag te organiseren, 
waarbij buurterfgoed rond het thema “spel” gezocht zal 
worden in deelgemeente Sint-Pieters. Er zal niet alleen 
de mogelijkheid zijn om erfgoed van buurtbewoners 
digitaal te registeren en te valoriseren, maar er worden 
ook allerlei verbindende randactiviteiten georganiseerd 
met “spel” als insteek. 

Afgelopen jaar nam erfgoedcel Brugge deel aan ons leertraject erfgoed en 
diversiteit. Vanuit onze begeleidersrol viel de groei in zelfreflectie en kritisch 
vermogen bij de erfgoedcel enorm op. Daarnaast creëerde men voldoende tijd 
en ruimte in de organisatie om dit leertraject een plaats te geven in hun werking. 
Het einde van het leertraject betekende niet het einde van de samenwerking. 
Wat we enorm apprecieerden was de trekkende rol die erfgoedcel Brugge 
opnam tijdens de ontwikkeling van de filmpjes ‘wat is erfgoed’ en ‘wat kan een 
erfgoedcel voor mij betekenen’. Daarnaast stelden ze zich voortdurend leergierig 
op door zowel tijdens als na het leertraject ons pro-actief te contacteren met 
ondersteuningsvragen. Kortom, deze samenwerking smaakt naar meer. 
INE DE CLIPPEL, DRIES CASIER, WENDY MUTITHI, ELS SOENENS — CONSULENTEN INTEGRATIE AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

DE ERFGOEDCEL ALS OPEN HUIS VOOR NIEUW EN JONG TALENT

Ook bij de werving van nieuwe mensen werkten we in 2021 samen met het AgII. Zowel de functieomschrijving 
als de vacaturetekst werd telkens zo helder en laagdrempelig mogelijk opgesteld om ook jonge mensen en 
nieuwkomers de kans te bieden om bij ons interessante werkervaring op te doen. De personeelsdienst 
van Stad Brugge steunde de erfgoedcel hierin volop. In 2021 ondertekende Stad Brugge het charter 
“Baanbrekende Werkgever” en werd het nieuwe wervingsbeleid met bijbehorende vacaturewebsite 
gelanceerd, met veel aandacht voor diversiteit.

Erfgoedcel Brugge wil een open huis zijn voor jong en nieuw talent. Zoals ieder jaar proefden in januari-
februari enkele studenten van het 6de middelbaar van Sint-Leo Hemelsdaele van onze werking tijdens 
hun inleefstage. Deze jongeren werkten aan een nieuwe erfgoedwandeling, die wordt aangeboden in de 
ErfgoedApp van FARO. 

Net als in voorgaande jaren, schakelden we ook in 2021 weer een BISstagiair in ter ondersteuning van de 
lokale coördinatie van Erfgoeddag. Deze stagiair kwam bovendien als beste kandidaat naar voor uit de selectie 
van consulent bij Erfgoedcel Brugge in mei 2021 en kon dus meteen een vervolg breien aan haar stage. Op 1 
december startte een tweede BIS-stagiair, dit ter ondersteuning van editie 2022. Dit is vroeger dan gewoonlijk, 
omdat we voortaan meer op kwaliteit dan op kwantiteit willen inzetten en de Brugse partners vroeger en beter 
willen begeleiden bij het ontwikkelen van een aanbod dat past bij het thema van Erfgoeddag. De voorbereiding 
van de scholenweek vraagt een extra inspanning van de erfgoedcel. 

Nele Coene, onze projectmedewerker aangetrokken met middelen uit de subsidie voor “Ziende Blind/De 
wereld binnen handbereik” verving Ina Verrept voor al haar educatieve taken.  
Zo kon Ina zich deeltijds met het tentoonstellingsproject over de collectie Spermalie bezig houden (zie 
hierboven). Nele liep ondertussen ook stage bij FARO en trok samen met Anne-Catherine Olbrechts (FARO) de 
collegagroep herbestemmen. Daardoor was Erfgoedcel Brugge nauw betrokken bij deze expertengroep.  
Nele dong mee voor de functie van consulent bij de erfgoedcel en kwam op de werfreserve terecht.  
Tijdens de zomer werkte ze haar masterproef over herbestemming van cultureel erfgoed af en sinds 
september 2021 is ze aan de slag als consulent erfgoedzorg bij Erfgoedcel TERF. Eind 2021 startten we 
met de voorbereidingen voor de aanwerving van een projectmedewerker voor de afwerking van het project 
“Dieper graven in het geheugen” (zie hierboven) samen met Erfgoedcel TERF.

Tijdens mijn BIS-stage bij de Erfgoedcel leerde ik de  
interne werking van mijn thuisstad tot in de puntjes kennen. 
Het traject zorgde er ook voor dat ik uiteindelijk mijn eerste 
professionele passen in de erfgoedsector kon zetten.  
Vandaag ben ik hier vast aan de slag, en ik ben nog steeds 
dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen!
SARAH VERPLANCKE — CONSULENT ERFGOEDCEL BRUGGE
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Erfgoedcel Brugge is een belangrijke partner voor het 
Erfgoedlab. De sterkte van hun dienstverlening is dat we 
kunnen rekenen op hun expertise en ondersteuning. 
Voor het Erfgoedlab betekende dit niet alleen het op touw 
zetten van het waarderingstraject van de collectie van het 
Sint-Janshospitaal, maar ook het krijgen van technische 
ondersteuning voor wat betreft het beheer van het klimaat in 
de expozalen met de dataloggers van de uitleendienst.  
Dankzij het uitgebreide vrijwilligersnetwerk van de Erfgoedcel 
hebben we fantastische vrijwilligers gevonden met een groot 
hart voor erfgoed.
MARIEBELLE DECEUNINCK — PROJECTCOÖRDINATOR ERFGOEDLAB DAMME

Erfgoedcel Brugge nam daarnaast ook het initiatief om samen met Erfgoedcel Kusterfgoed,  
IGS Viertoren en Museum Sincfala op frequente basis te overleggen rond de cultureel-erfgoedwerking aan  
de Belgische kust. In 2021 kwam dit kustnetwerk twee maal samen. 

Samen met Erfgoedcel Kusterfgoed werden bovendien verdere verkennende gesprekken opgestart 
met diverse partners die moet leiden tot de opmaak van een subsidieaanvraag binnen het cultureel-
erfgoeddecreet in september 2022 i.f.v. een nodenanalyse rond regionale collectiezorg. Deze analyse moet 
onder meer de noodzakelijke gegevens opleveren om de regionale invulling van de Erfgoedfabriek concreet 
vorm te geven. De infrastructuurwerken van dit nieuwe erfgoeddepot werden in juni 2021 opgeleverd. 
Vanaf 2023 wordt dit gebouw de nieuwe thuis van de archeologische collectie van IOED Raakvlak, maar ook 
van een groot deel van de collecties van Musea Brugge én van het atelier en de kostuums van de Heilig 
Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet. Na deze grootschalige verhuisbeweging kunnen ook cultureel-
erfgoedcollecties uit de arrondissementen Brugge en Oostende in het depot worden ondergebracht. Ook de 
zorg voor de erfgoedcollecties die in situ bewaard kunnen blijven, kan geoptimaliseerd worden door meer 
samenwerking, expertise-uitwisseling en afstemming op het vlak van collectieprofielen. Hiervoor zoeken 
erfgoedcellen Brugge en Kusterfgoed versterking door een tijdelijke projectmedewerker, waarvan de taken 
dan op termijn door een vaste depotmedewerker in de Erfgoedfabriek kan worden overgenomen.

VERSTERKING REGIONALE SAMENWERKING

Hoewel Erfgoedcel Brugge bij de aanvraag van de werkingssubsidies voor de huidige beleidsperiode geen 
extra middelen kreeg voor de uitbouw van een regionale werking op het vlak van collectiezorg, zette de 
erfgoedcel vorig jaar toch verschillende voorzichtige stappen om de regionale samenwerking te verkennen. 

De stadsbesturen Damme en Brugge sloten in september 2019 al een overeenkomst om tot een sterkere 
wissel- en samenwerking op vlak van cultuur en erfgoed te komen. Een eerste concrete invulling hiervan is 
het bovenlokaal cultuurproject “Erfgoedlab Damme”, waarbij Damse en Brugse erfgoedcollecties in dialoog 
gaan. In de periode 2021-2023 worden de mogelijkheden geëxploreerd van de publieksgerichte inzet van de 
collectie van het Sint-Janshospitaal van Damme, dat met het Erfgoedlab opnieuw de deuren opent voor het 
brede publiek. Hierbij worden verbanden gezocht met de cultureel-erfgoedcollecties van Stad Brugge (Musea 
Brugge, Stadsarchief, Erfgoedbibliotheek Biekorf…) en wordt gefocust op gezinnen als primaire doelgroep. 
Erfgoedcel Brugge participeerde actief in dit project op twee manieren. Enerzijds maakte de coördinator deel 
uit van de Bondgenoten van het erfgoedlab, die het gedeeld curatorschap van het eerste Erfgoedlab in de 
zomer van 2021 op zich namen. Ook het publiek werd uitgenodigd om eigen verhalen aan het Erfgoedlab toe 
te voegen. Anderzijds leverde de erfgoedcel de nodige expertise om de waardering van de erfgoedcollectie 
van het Sint-Janshospitaal op te starten. De waardering van de deelcollecties schilderijen en drukwerk werd 
volledig afgewerkt.
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Terwijl de registratie van het religieuze erfgoed noodgedwongen 
op een lager pitje stond dan gewoonlijk, werden vanuit de 
erfgoedcel voorbereidingen getroffen om een participatief 
waarderingstraject op te starten voor de kerkinboedels van de 
vijf kerken van de Emmaüsparochie. Dit waarderingstraject zal 
gebeuren op basis van de digitale kerkinventarissen opgemaakt 
door onze vrijwilligers begeleid door consulent religieus erfgoed 
Benoit Kervyn (Musea Brugge). De concrete aanleiding voor dit 
traject zijn de herbestemmingsplannen voor al deze kerken.  
De SintAndries en SintAnnakerk was bovendien een 
pilootcase in het onderzoek “Depotkerken in Vlaanderen?”.  

Er werden gesprekken gevoerd met PARCUM, de betrokken kerkbesturen en stadsdiensten. In februari 2022 
zal het projectteam dat dit traject aanstuurt en opvolgt voor het eerst samen komen. Hierin zijn niet alleen 
bovengenoemde betrokkenen aanwezig, maar ook Monumentenwacht West-Vlaanderen en Bisdom Brugge. 
Omdat er slechts één beschermde kerk bij is met een exhaustief beschermingsbesluit op het vlak van het 
roerend erfgoed dat integraal deel uitmaakt van de bescherming, heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed 
geoordeeld dat zij niet betrokken hoeven te worden. 

Bijzonder is dat dit projectteam overkoepelend zal zijn voor de vijf waarderingstrajecten en dit voor het eerst 
in Vlaanderen. PARCUM zal het traject in opdracht van Erfgoedcel Brugge trekken en ook twee van de vijf 
waarderingsteams zullen door PARCUM worden gecoacht. De erfgoedcel trekt hiervoor werkingsmiddelen 
uit en loopt mee om zelf de nodige expertise te verwerven voor het coachen van de laatste drie 
waarderingstrajecten. Na afloop van de waarderingsoefening, waarbij ook een ruime groep belanghebbenden 
betrokken zal worden, is het de bedoeling om een advies uit te brengen aan het projectteam, dat hiermee een 
bestemmingsplan zal opmaken voor de vijf kerkinboedels. 

Dit resultaat zal helpen om bij de beslissingen over de herbestemming van de kerkgebouwen, een efficiënte 
implementatie van die plannen mogelijk te maken, die ook rekening houdt met het waardevolle roerende 
erfgoed dat nog bewaard moet blijven. In 2023 moet ook het algemene kerkenbeleidsplan voor Stad Brugge 
zijn afgewerkt. Na de Emmaüsparochie zal Erfgoedcel Brugge ongetwijfeld nog andere waarderingstrajecten 
van kerkinboedels begeleiden op het grondgebied van Stad Brugge. 

De expertise die de erfgoedcel dankzij de case van de Emmaüsparochie opbouwt, zal niet enkel lokaal worden 
ingezet, maar wordt ook gedeeld met andere erfgoedcellen. Erfgoedcel Brugge biedt in overleg met PARCUM 
immers aan dat collega’s als waarnemer aanschuiven tijdens het traject.  
Zo verspreiden we maximaal onze praktijkervaring in de sector. 

We zijn heel tevreden over de samenwerking met de erfgoedcel.  
We sloegen in 2021 de handen in elkaar om te onderzoeken of onze  
kerk dienst kan doen als depotkerk voor het Brugse religieuze erfgoed, 
eenmaal het gebouw gedesaffecteerd is. In afwachting van een beslissing 
hieromtrent, bereiden we een waarderingstraject voor alle kerkinboedels 
in onze parochie voor. We willen een draagvlak creëren voor een goed 
herbestemmingsplan voor het roerend patrimonium dat wij beheren.
GUIDO ORROI — VOORZITTER VAN KERKFABRIEK SINT-ANDRIES EN SINT-ANNA
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Ik werkte de afgelopen jaren intens samen met Erfgoedcel Brugge rond het 
erfgoed van zorg en onderwijs. Ik leerde daarbij de medewerkers kennen als 
enthousiaste partners met een brede expertise en een uitstekende verankering 
in het lokale werkveld. De samenwerking met Erfgoedcel Brugge was voor 
KADOC essentieel om samen de zorg op te nemen voor kwetsbaar lokaal 
erfgoed en om belangrijke stappen te zetten in de valorisering van dit erfgoed 
via proeftuinen, tentoonstellingen en online presentaties.
KRISTIEN SUENENS — ONDERZOEKER BIJ KADOC-KU LEUVEN

De vijf West-Vlaamse erfgoedcellen continueerden de bestaande samenwerking.  
We blijven enerzijds inzetten op onderlinge kennisdeling, anderzijds op de uitbouw van relevante 
overlegplatformen op West-Vlaamse schaal (hoger onderwijs, media…). Ook de projectmatige  
samenwerking rond de Molenbrigade en het Erfgoedspel werd verdergezet (zie ook hierboven).  
Erfgoedcel Brugge organiseerde in 2021 de jaarlijkse erfgoedcellenbijeenkomst. De WestVlaamse 
erfgoedcellen maakten kennis met de werking van het MaM van Howest (zie hierboven) en werkten samen 
een heuse West-Vlaamse erfgoedcarrousel uit als knipoog naar het kunstwerk van Hans Op de Beeck voor  
de Triënnale en het erfgoed dat ons als West-Vlamingen verbindt.

Erfgoedcel Brugge participeerde ook actief in de overlegmomenten op Vlaams niveau,  
zoals de COP Beleid, de COP Digi, het Broodje Digitaal en de collegagroepen rond collectiezorg, 
herbestemming… van FARO, de Domein Overlegmomenten rond immaterieel erfgoed, klankbord-  
en expertengroepen enzovoort. Dankzij de inspanningen van FARO kon de erfgoedcel op die manier  
kennis maken met de plannen van de andere Vlaamse erfgoedcellen.  
Dit zorgde voor heel wat inspiratie en kennisuitwisseling. 
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Als kleine vzw die uitsluitend op vrijwilligers draait, hebben we in 2021 dankzij 
Erfgoedcel Brugge enkele belangrijke stappen vooruit gezet op het vlak van 
de cultureel-erfgoedwerking in het Kantcentrum. De oprichting van een 
klankbordgroep op initiatief van de erfgoedcel heeft deuren geopend, onze 
blik verruimd, ons geïnspireerd en onze positie in het veld duidelijker helpen 
bepalen. De erfgoedcel ondersteunt ons ook praktisch bij de registratie van de 
erfgoedcollectie en bij de opmaak van een actieplan voor de komende jaren. 
RUDY DE NOLF — CONSERVATOR KANTCENTRUM

BRUGGE STERK IN HET DOORGEVEN VAN VAKMANSCHAP

Tot slot werkten we in 2021 ook hard 
aan het themaproject “Brugge, stad van 
makers” (2021-2023). Vakmanschap leeft 
namelijk echt in Brugge. Voor Erfgoeddag 
2019 werkten Erfgoedcel Brugge en 
Handmade in Brugge al nauw samen. 
De gerealiseerde ontmoetingen tussen 
erfgoedorganisaties en vakmannen 
en -vrouwen smaakten naar meer. Via 
enkele deeltrajecten wil Erfgoedcel 
Brugge de cultureel-erfgoedwerking 
rond Brugs vakmanschap extra impulsen 
geven. In 2021 werkten we concreet aan 
twee deeltrajecten.

Het eerste deeltraject is de uitbouw van de cultureelerfgoedwerking van het Kantcentrum Brugge.  
Het Kantcentrum Brugge is een levend huis rond het kantambacht, met opleiding, open ateliers en een eigen 
museum. Stad Brugge moedigt het Kantcentrum Brugge aan om nog verder in te zetten op de groei van hun 
cultureel-erfgoedwerking via een structurele werkingstoelage voor de periode 2020-2025. Deze toelage komt 
niet uit het werkingsbudget van de erfgoedcel, maar Erfgoedcel Brugge biedt wel inhoudelijke ondersteuning 
bij de inzet van die middelen. Op initiatief van de erfgoedcel werd een klankbordgroep opgericht om hierbij ook 
de kennis en ervaring van een ruime groep van experts te betrekken. Hierin zijn vertegenwoordigd: FARO, WIE, 
ETWIE, Kant in Vlaanderen, Texture, Handmade in Brugge, Musea Brugge, kantexpert Frieda Sorber (vml. 
MoMu) en textielrestauratrice Shirin Van Eenooghe. Zo bekijken we de werking van het Kantcentrum Brugge 
vanuit een ruimer perspectief dan louter vanuit de vzw of vanuit Brugge. In 2021 werd de kantexpertise in 
Vlaanderen in kaart gebracht en een actieplan opgemaakt voor het komende werkjaar. 

Het tweede deeltraject zijn de beurzen vakmanschap. In mei 2021 organiseerde de erfgoedcel een lokale 
infosessie voor Brugse meesters en leerlingen die interesse hadden in het aanvragen van een beurs bij het 
Departement CJM. 
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KERNCIJFERS OVER  
ONZE WERKING

Onderstaande tabel geeft een ander inzicht in de werking van de erfgoedcel dan de omschrijving van de 
projecten en trajecten waar we in 2021 onze schouders onder zetten. We onderbouwen onze woorden graag 
met duidelijk cijfermateriaal.

Loketfunctie Aantal beantwoorde informatievragen 
over cultureel erfgoed

Aantal vragen over onroerend erfgoed 
of andere onderwerpen doorverwezen 
naar collega-stadsdiensten

94 34

Uitleendienst Aantal uitleningen Uitleendienst 
Erfgoed (FARO)

Aantal uitleningen uitleenaanbod 
reminiscentie en educatie

16 65

Vorming Vormingsuren medewerkers erfgoedcel Aantal uren expertisedeling  
met de Brugse erfgoedsector 
(Erfgoedrendez-vous en infosessies)

245,5 12

Digitale communicatie Abonnees maandelijkse nieuwsbrief Facebook/Instagramfans

ca. 4.000 ca. 1.500 versus ca. 1.000 

Websites Bezoekers Erfgoedcelbrugge.be Bezoekers ErfgoedBrugge.be

ca. 1.500/maand ca. 10.000/maand

Publieksbereik Deelnemers Erfgoeddag “De Nacht” Bezoekers expo “De wereld binnen 
handbereik” (Arentshuis Brugge)  
incl. activiteiten publieksbemiddeling

5.000 2.750

Vrijwilligerswerking Actieve vrijwilligers Erfgoeddag Actieve vrijwilligers registratie

12 32

Van de lopende meesterleerlingtrajecten werden drie filmpjes gemaakt om de kennisoverdracht die zij 
realiseren audiovisueel te documenteren. Deze filmpjes werden ook ingezet om andere makers te inspireren 
en motiveren. En dat heeft gewerkt, want bij de oproep 2021 was er heel veel belangstelling. 
Erfgoedcel Brugge schakelde de hulp van Lothar Casteleyn (Cel Cultuurbeleid) en Handmade in Brugge in  
om de kandidaturen voor een beurs vakmanschap te begeleiden… en met succes! 
Maar liefst één derde – of 7 van de 21 – gehonoreerde beurzen in Vlaanderen waren van Brugse meesters 
en/of leerlingen. 

In 2021 kreeg de erfgoedcel de vraag van het Masereelfonds om mee na te denken over de toekomst van 
de metaalwerkplaats van de familie De Meester (Gotje). De laatste actieve telg van de familie die het 
vakmanschap van de metaalbewerker in Brugge beheerst, stopt er immers mee. De werkplaats werd 
verkocht aan het Masereelfonds, dat er een open culturele hub van wil maken, met respect voor de bewaarde 
machines en geschiedenis van de plek. In samenspraak met Erfgoedcel Brugge werd ETWIE ingeschakeld 
om een waardering te doen van het nog bewaarde roerend erfgoed in de metaalwerkplaats. Ook werd op 
Open Monumentendag een laatste bezoek mogelijk gemaakt van de werkende metaalwerkplaats en startten 
we met de voorbereidingen voor een documentaire om het immaterieel erfgoed van de familiegeschiedenis en 
het ambacht van de metaalbewerker te borgen voor de toekomst. 
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De erfgoedcel fungeert als centraal uitleenpunt voor Noord-West-Vlaanderen voor de Uitleendienst 
Erfgoed van FARO. Het uitleenaanbod werd begin 2021 nog eens helemaal doorgenomen samen 
met FARO en er werden nog extra accessoires aan de fotografiekoffers toegevoegd, op basis van 
onze uitleenervaringen. Het meest populair waren de dataloggers in 2021: goed voor de helft van 
de ontleningen. Er is een duidelijk verband tussen de coronacrisis en het geringe aantal uitleningen 
van het fotografiemateriaal dat ingezet wordt bij registratietrajecten met vrijwilligers. 

Daarnaast beheert de erfgoedcel ook heel wat reminiscentie- en educatief materiaal en het aanbod 
blijft aangroeien. Het totale aantal ontleningen lag beduidend lager dan voor corona, maar in de 
periodes met soepeler coronamaatregelen was ons aanbod bijzonder gegeerd.  
De reminiscentiekoffers nemen daarbij twee derde van het totaal aantal ontleningen in. 

Met de uitleenfunctie gaat heel wat voor het publiek onzichtbaar werk gepaard: het bijhouden 
van een uitleenkalender, het faciliteren van een ophaal- en teruggavemoment voor de klant, het 
nakijken, onderhouden en herstellen van het materiaal enzoverder. Onze administratief medewerker 
is hier makkelijk één tot twee werkdagen per week mee bezig. Die inspanning loont onrechtstreeks, 
want vaak komen mensen via ons uitleenaanbod bij ons terecht en maken ze via die weg ook kennis 
met andere aspecten van onze dienstverlening. Dankzij het uitleenmateriaal van FARO is Erfgoedcel 
Brugge ook actief op regionale schaal.

Erfgoedcel Brugge vormt voor FARO een cruciale partner als 
uitleenpunt voor de Uitleendienst Erfgoed. De ondersteunende rol van 
de erfgoedcel hierin overstijgt het eigen werkingsgebied en realiseert 
zo het volledige potentieel van dit instrument voor de ruimere regio.
WOUTER LAMMENS — ADVISEUR BEHOUD EN BEHEER FARO

Erfgoedcel Brugge is het eerste aanspreekpunt voor Brugs erfgoed in de brede zin van het woord.  
We ontvangen niet alleen vragen over cultureel (lees: roerend en immaterieel) erfgoed, één derde 
van de vragen gaat over onroerend erfgoed, archeologie of ruimtelijke ordening. Bovendien krijgen 
we ook veel vragen binnen waarop onze collega’s van Musea Brugge, Stadsarchief Brugge of 
Erfgoedbibliotheek Biekorf beter kunnen antwoorden. De bestaande verwarring over de rol van de 
erfgoedcel willen we in deze beleidsperiode de wereld uit helpen. We zetten hiertoe gesprekken op met 
de collega’s van de stedelijke Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, Raakvlak en het Huis van de 
Bruggeling dat het stedelijk Meldpunt voor klantenvragen beheert. We pasten de informatie over onze 
werking en die van onze collega’s aan op de stedelijke website en in het stedelijk kennisportaal dat 
vragen van klanten dispatcht naar de juiste stadsdienst. In 2022 starten we met de uitbouw van een 
nieuwe website en willen we onze vraagregistratie koppelen aan het stedelijk softwarepakket van het 
Meldpunt (Omnitracker). Dit alles moet het profiel van de erfgoedcel verduidelijken en leiden tot meer 
vragen over onze kerntaken en eigen dienstverlening.

Onze vzw heeft in 2021 het plan opgevat om naast de beiaardcultuur 
ook het rijke Brugs klokkenpatrimonium zowel als materieel maar ook 
als immaterieel erfgoed dichter bij de Bruggeling te brengen.
De vlot lopende contacten met de erfgoedcel waren voor ons essentieel 
om dit project op de rails te zetten. We vertrouwen erop dat we in de 
komende jaren kunnen blijven rekenen op hun professionele steun.
PAUL DE GRYZE — SECRETARIS BRUGSE KLOKKENSPELVERENIGING

Ik ben erg te spreken over de enthousiaste 
reactie van Erfgoedcel Brugge op mijn vraag 
om historische expertise bij het vervolg op het 
stripboek “De Bergenvaarders”, dat zich in het 
14de-eeuwse Brugge zal afspelen. Ik was verrast 
dat er dankzij de erfgoedcel zoveel verschillende 
mensen betrokken werden bij mijn project.
MARC DE LOBIE — UITGEVER BIJ SYNDIKAAT (NL)
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In 2021 hebben we maximaal ingezet op de kennisopbouw van de nieuwe medewerkers.  
Hieronder een overzicht van de gevolgde vorming. In totaal was het team van de erfgoedcel meer dan  
30 volledige werkdagen in opleiding. 

Medewerker Gevolgde vorming Organisator Aantal 
uren

Administratief medewerker (Catherine) 27

Borrow-me software Uitleendienst Erfgoed FARO 3
Groeien in je erfgoedjob FARO 20
Gebruik stedelijk begrotingsprogramma UBW-team 4

Coördinator (Livia) 49

Museum Next sessie over digitale kloof MuseumNext 1
Opleiding schermschrijven Marc Van Boagert 6
Publiek21: inspiratiedag communicatie Publiek Centraal 4
Coachen van een waarderingstraject PARCUM 3,5
Basisopleiding communicatie Kortom vzw 40
OMD congres Herita vzw 2
Webinar “Hoe stel ik een kerkenbeleidsplan op?” PARCUM 3
Studiedag “Depotkerken in Vlaanderen?” PARCUM 4

Consulenten (Lisa en Sarah) 134

Train-de-trainer ‘Buurten met erfgoed’:  
bereidt u voor op Erfgoeddag 2022

FARO 12

Groeien in uw nieuwe erfgoedjob FARO 40
Slim aan de slag met schoolerfgoed FARO 20
Coachen van een waarderingstraject PARCUM 3,5
Studiedag ‘Grenzeloos digitaal’ Stad Brugge - Cluster Cultuur 6
Basiscursus Behoud en Beheer FARO 18
Basiscursus Informatiebeheer FARO 18
Opleiding Erfgoedregister Departement CJM 2,5
OMD congres Herita vzw 3
Dag van de cultuureducatie Departement CJM 3
Opleiding schermschrijven Marc Van Boagert 6
Workshop ErfgoedApp BIE Midwest 2

Vervanger stafmedewerker (Pieter) 35,5

Leertraject erfgoed en diversiteit AgII 27,5
Online inclusiebeurs HOGENT 8
Informatie aan Zee VVBAD 7
Basisopleiding Teams Musea Brugge 2
HEIMAT (Taaldag Bibliotheek Brugge) Bibliotheek Brugge 1
webinar: Impact van de Belgische migratiege-
schiedenis op het lokale beleid

Hannah Arendt Instituut 1,5

Een historische kijk op de hoofddoek Taranta vzw 3,5
Community building met FMDO-verenigingen FMDO 1,5

We zetten ook in op kennisdeling met onze Erfgoedrendez-vous bijeenkomsten en de infosessies voor 
de beurzen vakmanschap of Erfgoeddag. Helaas moesten de helft van die bijeenkomsten digitaal worden 
gehouden. Bij elke bijeenkomst telden we tussen de 20 en 40 deelnemers.

Erfgoedcel Brugge bereikte in 2021 opvallend meer digitale bezoekers dan de jaren daarvoor. Iedere 
maand kregen ongeveer 4.000 abonnees onze nieuwsbrief. Onze abonnees zijn zowel erfgoedliefhebbers als 
-professionals. De open rate van onze nieuwsbrief is ongeveer 40%. Dit toont aan dat hij effectief gelezen 
wordt. De bounce rate van 10% willen we omlaag krijgen door het verder opschonen van ons adressenbestand 
in het CMS van onze website. Ons streefdoel is om dit bestand helemaal op te schonen vóór de overdracht van 
deze databank naar de nieuwe website in 2022-2023. 

Ook op sociale media zijn we goed bezig: we hebben 50% meer volgers op Facebook dan in 2020 en tijdens 
2021 resulteerden de frisse aanpak en regelmatige activiteit van gemiddeld 2 posts per week van onze 
nieuwe consulent communicatie in een extra stijging van onze Facebookfans. Het gemiddeld bereik per post 
lag de eerste jaarhelft van 2021 tussen de 300 en 400 views. Tijdens de tweede jaarhelft wierp de aanpak 
haar vruchten af met gemiddeld 500 tot 1.500 views per post. Bij de opstart van ons Instagramkanaal 
hadden we het geluk dat we de community van ErfgoedBrugge konden meenemen. Ons kennisplatform 
erfgoedcelbrugge.be heeft maandelijks zo’n 1.500 bezoekers, maar rond Erfgoeddag stijgt dit aantal makkelijk 
tot 5.000 bezoekers. Dit is een stabiel aantal in vergelijking met het vorige jaar. Niet te vergeten zijn ook 
de bezoekers van ErfgoedBrugge.be, waarvan de erfgoedcel ooit initiatiefnemers was en nog steeds een 
belangrijke content partner is. Met 72.576 bezoekers op jaarbasis in 2021 blijft het aantal gebruikers van dit 
stedelijk erfgoedportaal stijgen. Ongeveer 15% van de paginasessies betreft collectiestukken ingevoerd onder 
begeleiding van Erfgoedcel Brugge (religieus erfgoed in de Brugse parochiekerken, collectie Spermalie-
Instituut, erfgoed in het 500 jaar oude Café Vlissinghe, de historische bordspellencollectie van VIVES 
Spellenlab, collectie Kantcentrum Brugge…). 

Uiteraard zijn de cijfers van het fysieke bezoekersaantal in 2021 minder rooskleurig door de coronacrisis.  
De expo “De wereld binnen handbereik” bereikte in totaal 3.114 bezoekers, waarvan 2.750 in Brugge, de rest 
in KADOC Leuven. De geplande publieksactiviteiten werden zoals eerder aangegeven teruggeschroefd.  
Er vonden rondleidingen in kleine groepjes van ca. 10 personen plaats, door zowel ziende als niet-ziende 
gidsen. Geurkunstenaar Peter de Cupere verzorgde een 3-tal workshops (in samenwerking met Avansa).  
Er was een digitale ‘ronde tafel’ met sprekers over inclusie, een digitale filmvoorstelling in samenwerking  
met het disABILITY-festival (film Katutu) en een lezing door curator en ervaringsdeskundige Piet Devos.  
Mooi is wel dat het aantal mensen met een beperking die Musea Brugge bezoekt, is gestegen in 2021, maar 
het is helaas niet aantoonbaar dat dit een rechtstreeks gevolg is van de inspanningen rond toegankelijkheid 
en inclusie in het kader van “De wereld binnen handbereik”. Wel is binnen Musea Brugge dankzij dit initiatief 
meer aandacht voor bezoekers met een beperking in de ontwikkeling van nieuwe expo’s en werd gestart met 
een aangepaste communicatiestrategie m.b.t. toegankelijkheid i.k.v. inclusie.

We zijn wel bijzonder tevreden over het aantal bezoekers tijdens Erfgoeddag “De Nacht”. Met nauwelijks één 
derde – voornamelijk digitale – activiteiten bereikten we toch de helft van het normale aantal bezoekers. 
Vooral de tentoonstellingen, digitale lezingen en ErfgoedApp wandelingen waren in trek en er luisterden 
gemiddeld zo’n 1.000 mensen naar Erfgoeddagradio. Een interessante vraag is of het publiek van deze 20ste 
editie vooral bestond uit trouwe Erfgoeddaggangers, die feilloos de overgang naar de nieuwe formules hebben 
gemaakt, dan wel uit een nieuw publiek... Tijdens de laatste fysieke editie van Erfgoeddag (“Hoe maakt u het” 
in 2019) trok Erfgoeddag Brugge met een 90-tal activiteiten 10 000 bezoekers. Het is onwaarschijnlijk dat de 
feesteditie van 2021 met slechts een derde van dat programma-aanbod de helft zoveel mensen heeft bereikt, 
zonder dat daarbij ook nieuwe bevolkingsgroepen zijn aangeboord. We hopen alvast dat we op de goede weg 
zijn om Erfgoeddag te vernieuwen en verjongen en onderzoeken deze evolutie verder in de toekomst.
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In dit jaarverslag maken we voor de titels 
gebruik van het digitaal lettertype  
‘Colard Mansion’. Deze Brugse drukker 
van luxeboeken hanteerde in de 
vijftiende eeuw een bijzondere typografie. 

Letterontwerper Jo De Baerdemaeker 
ontwierp in 2018 een nieuwe letter als 
hommage aan deze Brugse pionier in 
gedrukte boeken en prenten. 
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