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ERFGOEDPLUS 

De ErfgoedPlus 

databank bleek de 

juiste keuze voor het 

ontsluiten van ons 

archief en 

erfgoedobjecten. 

 
   

 

 

ARCHIEFRUIMTE 

Hoe ver staan de 

werken in onze 

archiefruimte? Komt er 

schot in de zaak? 

 

 
         

 

Onze collectie zal in de toekomst 

terug te vinden zijn in 

Erfgoedplus.be. Dit is niet alleen een 

erfgoeddatabank maar ook een 

erfgoedwebsite en een digitale 

erfgoedinventaris.  

 

Het laat toe dat een breed publiek 

zich op deze manier kan informeren 

over onze tramstelplaats en de 

Buurtspoorwegen. Niet alleen 

tramliefhebbers maar ook historici, 

toeristische diensten, gidsen en de 

onderwijssector in het bijzonder.  

Erfgoed is onze nalatenschap van het 

verleden en we moeten het 

doorgeven aan de toekomstige 

generaties!  

Onze tramstelplaats heeft de twee 

wereldoorlogen overleefd en enkele 

tramrijtuigen werden van het schroot 

gered in de jaren ’60. 

Het is dan ook uiterst belangrijk dat 

we ervoor zorgen dat deze parel van 

het Pajottenland met zijn originele 

gebouwen, collectie oude trams, 

documenten, objecten, foto’s e.d. 

goed bewaard blijven!  

ERFGOED 

OBJECTEN 

Het team archief 

inventariseert de 

collectie van het 

trammuseum en alles 

krijgt een plaatsje in de 

depotruimte. 

 

 

DATABASE 
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De kamers van de bovenverdieping 

van het stationsgebouw werden 

opgefrist en voorzien van 

archiefmeubels en stelkasten.  We 

kregen hiervoor vorig jaar advies en 

financiële steun van Zender vzw en dit 

zet zich ook voort in 2022. Met het Re-

Org traject kregen we de tools om op 

een correcte manier onze 

archiefruimte in te richten!  

 

We beginnen aan de tweede fase 

van ons ontsluitingsproject: na het 

inventariseren van onze 

erfgoedobjecten, gaan we ze 

ordenen in onze depotruimte.  

   

 

‘Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed van hen, die 

ons zijn voorgegaan, verbeterd en vermeerderd, over te 

dragen aan de geslachten die na ons komen’. 

- Gambetta 

Bij de derde fase zullen we 

documenten en objecten 

selecteren om te ontsluiten 

en om ze in een vierde fase 

permanent te bewaren. 

  

COLLECTIE TRAMMUSEUM 
 

    

01 
Audiovisueel 

materiaal  

 

02 
Rollend materiaal 

 03       04 

 Kleine Roerende         Archief  

   Objecten 

 

 

 

 


