
Inventariseren
De IOED staat in voor het inventariseren van erfgoed in Bosland in samenwerking met 

lokale diensten, erfgoedverenigingen en vrijwilligers. Deze kennis kan vervolgens worden 

gebruikt voor kennisopbouw en een goede dienstverlening. Na het opmaken van een 

inventaris zal er een waarderingskader aan de inventaris toegevoegd worden.

Adviseren
Één van de taken van de IOED Bosland is het adviseren van gemeentebesturen, 

particulieren of andere erfgoedactoren. 

De advisering kan bestaan uit: 
 Â Adviseren bij stedenbouwkundige beslissingen (vergunningen, ruimtelijke 

uitvoeringsplannen,...)

 Â Adviseren bij behoud en beheer van onroerend erfgoed

 Â Adviseren bij de nood voor archeologisch onderzoek, de opmaak van (archeologie)
nota’s en de uitvoering van archeologisch onderzoek

 Â Adviseren bij juridische zaken betreffende onroerend erfgoed

 Â Deze adviesverlening is steeds vrijblijvend omdat de IOED immers geen 
beslissingsbevoegdheid heeft inzake onroerend erfgoed.

Informeren
Informeren over onroerend erfgoed is een belangrijke taak van de IOED. Dit informeren 

kan uit de volgende zaken bestaan:
 Â Informatie aanleveren voor toeristische producten (bv. fietsroutes, publicaties, etc.)

 Â Informeren over regelgeving (verplichtingen van eigenaars en beheerders)

 Â Informeren over financiële ondersteuning, zoals subsidies, premies, fiscale stimuli, 
etc.

 Â Informeren en sensibiliseren rond het onroerend erfgoed  
(bv. workshops)
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Ondersteunen
De IOED Bosland wilt actief meebouwen aan een onroerend erfgoedbeleid op maat van 

elke gemeente. De lokale en bovenlokale beleidsvisies moeten versterkt worden door 

de ondersteuning van de IOED Bosland.

Het ondersteunen kan ook op kleinere schaal zoals:
 Â De begeleiding bij beheer, onderhoud of restauratie van gemeentelijk patrimonium

 Â Begeleiden van herbestemmingstrajecten voor historische sites (bv. kerken, 
industrieel erfgoed, hoeves,...)

 Â Begeleiden bij beheersmaatregelen van historische sites (bv. het opstellen van een 
beheers- of onderhoudsplan) 

 Â Ondersteunen van (boven)lokaal vrijwilligerswerking rond onroerend erfgoed

Sensibiliseren
Tot slot zet de IOED Bosland zich ook in op communiceren en sensibiliseren. Een 

goede publiekswerking in samenwerking met lokale diensten, erfgoedverenigingen en 

vrijwilligers kan het draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten. Zo zal de IOED 

Bosland zich inzetten voor het organiseren of coördineren van erfgoedactiviteiten (bv. 

Open Monumentendag).

Een Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst is in de eerste plaats 

een kenniscentrum. Het verzamelt kennis en stelt deze ter beschikking van de 

gemeentebesturen maar ook van eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed 

en van het brede publiek. 

Een IOED beschikt over medewerkers die een grondige kennis hebben van 

regelgeving, subsidies en onderzoek op het vlak van onroerend erfgoed. Bovendien 

zijn ze ook goed op de hoogte van de praktijk van de erfgoedzorg. Heeft een IOED 

bepaalde expertise niet in huis? Dan beschikt de dienst wel over een uitgebreid 

netwerk van specialisten naar wie doorverwezen kan worden. 

Wat kan IOED Bosland concreet betekenen? 
De werking van een IOED zal de drie onderdelen van het onroerend erfgoed 

bestrijken, namelijk het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.
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