Intergemeentelijke projectvereniging ERFGOED Rupelstreek
Erfgoed in de Rupelstreek
Erfgoed neemt in de Rupelstreek een zeer bijzondere plaats in.
Het industrieel en het andere erfgoed zijn prominent aanwezig en zorgen door het unieke karakter ervan
voor een extra toeristische troef.
Alle erfgoedactoren (musea, heemkundige en geschiedkundige kringen) in onze regio waken er mee over
dat ons aanwezig erfgoed gevrijwaard en ontsloten wordt. Dit wordt door de bewoners van de Rupelstreek
en van daarbuiten erg gewaardeerd.
Oprichting
In 2009 is bij de vijf Rupelgemeenten (Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle) het idee van een
samenwerking ontstaan om alzo het erfgoedbeleid uit te bouwen met de bedoeling om een
kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor het erfgoed en de ontsluiting ervan in de Rupelstreek te
stimuleren.
Op 13 november 2009 werd een Intergemeentelijke projectvereniging (I.P.) ERFGOED Rupelstreek
(afgekort ERFGOED Rupelstreek) opgericht voor een periode van 6 jaar (2009 t/m 2014) met de
mogelijkheid tot verlenging met periodes van telkens zes jaren.
In december 2014 en ook in december 2020 beslisten de vijf gemeentebesturen om de I.P. ERFGOED
Rupelstreek telkens te verlengen voor een periode van 6 jaren nl. 2015 t/m 2020 en 2021 t/m 2026.
Doel
Het doel van de I.P. ERFGOED Rupelstreek is een globaal beleid uit te bouwen voor het onroerend
en cultureel erfgoed van de Rupelstreek met aandacht voor de bouwkundige, landschappelijke,
archeologische, varende, roerende en immateriële relicten van het (industrieel) verleden.
Er wordt hiervoor vanuit een geïntegreerde en integrale aanpak gewerkt aan een kwaliteitsvolle en
duurzame zorg voor het plaatselijk erfgoed en aan de vrijwaring en ontsluiting ervan. Dit houdt het
verbreden van het maatschappelijke draagvlak in en het uitbouwen van een netwerk van expertise.
Dit betekent meer concreet:
- het stimuleren van het bewaren en ontsluiten van het erfgoed in de Rupelstreek
- het stimuleren van erfgoedinitiatieven die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en zodoende hiervoor projecten en acties op schaal van de regio ontwikkelen
- het verrichten van onderzoek op het vlak van erfgoed en de resultaten ervan ontsluiten voor een breed
publiek
- het streven naar maximale bovenlokale samenwerking
- het ontwikkelen van diverse communicatiekanalen voor het erfgoedaanbod in de regio
- het opbouwen van een erfgoedimago dat gebaseerd is op het profiel en de kenmerken van de streek
en gericht is op het extra bevorderen van de uitstraling van de Rupelstreek.
Algemene werking
De I.P. ERFGOED Rupelstreek wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden benoemd worden door de deelnemende Rupelgemeenten.
De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een Stuurgroep ERFGOED Rupelstreek die adviseert en
verantwoordelijk is voor de dagelijkse werking van de I.P. ERFGOED Rupelstreek.
Een deeltijdse projectmedewerker is verantwoordelijk voor het secretariaatswerk en ondersteunt de
algemene werking van de projectvereniging.
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N.a.v. de occasionele betoelaging van ingediende en goedgekeurde projecten kan ad hoc een
projectcoördinator in dienst genomen worden voor de uitvoering en de coördinatie van die projecten.
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Rupelstreek
Op 30 april 2020 heeft de bevoegde minister voor Erfgoed de I.P. ERFGOED Rupelstreek erkend als
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst en op 30 september 2020 werd de betoelaging
goedgekeurd voor een periode van zes jaar (2021-2026).
De werking van de IOED Rupelstreek zal in de loop van 2021 starten en omvat de verschillende
soorten onroerend erfgoed (bouwkundig erfgoed, landschappelijk erfgoed en archeologie).
De taken van de IOED Rupelstreek zijn:
• ondersteunen van de erfgoedactoren, de vrijwillig(st)erswerking en de communicatie-acties
• inzetten op een duurzame draagvlakverbreding in samenwerking met de betrokken gemeenten
• hanteren van een participatieve reflex bij acties en initiatieven en ontwikkelen van een solied
wederkerig consultatienetwerk met erfgoedactoren, vrijwillig(st)ers, burgers en experten
• fungeren als een kenniscentrum binnen haar werkingsgebied voor gemeenten, gemeentelijke
diensten, particulieren, erfgoedpartners en externen.
Voor de IOED Rupelstreek heeft de I.P. ERFGOED Rupelstreek een partnerschap aangegaan met
Toerisme Rupelstreek vzw en Regionaal Landschap Rivierenland.

De IOED Rupelstreek beschikt over een Dagelijks Bestuur dat het overleg en de samenwerking tussen
de partners op operationeel beleidsuitvoerend niveau garandeert, twee organen met een adviserende en
beleidsvoorbereidende rol nl. de Klankbordgroep Erfgoed Rupelstreek en de Vrijwilligersraad
Erfgoed Rupelstreek en twee IOED-medewerkers nl. een IOED-coördinator/onroerend
erfgoedconsulent en een halftijdse administratieve medewerker/vrijwilligersbegeleider.
De IOED-medewerkers werken vanuit het kantoor in het Erfgoed- en Landschapshuis (ELAH) Rupel
van het Provinciaal domein De Schorre te Boom en delen het kantoor met de medewerkers van
Toerisme Rupelstreek die daar reeds langere tijd hun intrek hebben genomen.
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