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1. Werkveld en visie

2. ICAG, KU Leuven - Onderzoek

3. CAG vzw - Erfgoed
• Cluster roerend en immaterieel erfgoed

• Cluster publiekswerking en participatie

• Cluster Collectie Bulskampveld



Werkveld en  visie

 Geschiedenis en erfgoed landbouw, voeding en 

landelijk leven in Vlaanderen/België sinds 1750

 Van boer tot meesterkok; platteland en stad

 Integraal en geïntegreerd; interdisciplinair

 Nationale en internationale context

 Link met actualiteit en toekomst

 Expertise

 Sterk vernetwerkt



Werkveld en visie

 ICAG: KU Leuven, 5 faculteiten

 CAG: erfgoeddecreet, Vlaamse overheid

 Team

 10 stafmedewerkers

 5 projectmedewerkers



• 4 doctoraatsprojecten



• Kenniscentrum

• Knooppunt

• Publiekswerking





Cluster roerend en immaterieel 

erfgoed

 Werkveld museale collecties

 Werkveld archief-, bibliotheek- en 

documentaire collecties

 Werkveld immaterieel erfgoed



Museale collecties

 Overzicht publiek toegankelijke collecties 

 Registratie, waardering en herbestemming 

 Kapelriegoed Moorsele

 Deelcollectie keukengerei en beenhouwerij Stedelijk 

Museum Lokeren

 Vragen vanuit het veld:

• Moerenaar (kaasmakerij Veurne)

• Dienst Musea in Maaseik

• …



Museale collecties

 Thesaurus: vlas, boerenwagens

 Collectieoverleg 

 Structureel overlegplatform van collectiebeheerders in 

Vlaanderen en  Brussel

 Gezamenlijk beleid inzake bewaring en herbestemming:

gedeelde verantwoordelijkheid (wie bewaart wat)

 Wanmolen -> eerste concrete case en actie



Archief-, bibliotheek- en 

documentaire collecties

 Landbouwbibliotheken: waardering en 

herbestemming

 Collectieoverleg: kookboeken, culinaire 

tijdschriften

 Onderzoek noden en 

verwachtingen verschillende spelers

 Bewaarafspraken



Archief-, bibliotheek- en 

documentaire collecties

 Cinema rural: bewegend beeldmateriaal landbouw en 

landelijk leven

 In kaart brengen en beschrijven

• Filmarchief Boerenbond

• Beeldarchief voormalige federale Ministerie van Landbouw (1923-2000)

• Prospectie in archief- en erfgoedsector, landbouwsector

 Opnemen in databank Cinema Rural

 Onderzoek faciliteren

 Resultaten presenteren

• Internationale congressen



Van handdorsen tot maaidorsen, 1965-1970

Fries Filmarchief, AV3284



Immaterieel erfgoed

 Mens en voeding
 Erfgoedzorgtraject rond broodcultuur, Geraardsbergse mattentaart, 

Noroez, frietkotcultuur, Belgische biercultuur (UNESCO)

 Mens en dier
 Dierenwelzijn en controversieel erfgoed

 Trekpaarden: participatief documenteren, trekpaardenraad

 Mens en landschap
 Witteren

 Klimaatrobuust



Cluster Publiekswerking en 

participatie

 Website en communicatie

 Koepelprojecten

Contactdag, 2016



Website en communicatie

 Organisatie

 Kenniscentrum

 Virtueel museum



Koffiestories

 Website: www.koffiestories.be





Koffiestories

• 19 Koffieneuzen

• Participatie

• Regionaal en/of thematisch 

onderzoek

• Ambassadeurs project

• Begeleiding

• Inhoudelijke ondersteuning

• Netwerk en contacten

• Begeleiding en advies



MOES-tuin

 Koepelproject ‘MOES-tuin’

 Erfgoed van de moestuin: van tuinhuisje tot vergeten 

groenten: onderzoek in 2022

 Samenwerking met tuiniersverenigingen, volkstuinen en 

erfgoedcellen

 Publieksactiviteiten in 2023

 Toekomst: Lievelingskost (2026) en 

Boerengeheugen (2028)



Cluster Collectie Bulskampveld

 Voormalig landbouw- en ambachtenmuseum Provincie 

West-Vlaanderen

 7500 objecten; depot van 10.000m² in Zwevezele

 Kerncollectie: boerenwagen en karren

 CAG verantwoordelijk voor beheer en ontsluiting; onderzoek en 

publiekswerking

• Sinds 2018

• 2 stafmedewerkers











Conclusie: 20 jaar CAG/ICAG

 Passie voor erfgoed

 AMORE

 Ambitieus

 Motiverend

 Onderscheidend

 Relevant

 Echt

Anthonius Magirus, 1663



www.cagnet.be


