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Al zolang mensen reizen, staat erfgoed 
centraal in hun ervaringen. Reizigers 
hebben nu eenmaal oog voor wat 
anders is dan thuis. En dus figureren 
landschappen, architectuur, talen, 
mode, eetgewoonten en zo meer al 
eeuwenlang in reisverslagen en zijn ze 
tot op vandaag het essentiële ingredi-
ent van prentbriefkaarten en ‘selfies’. 
Nu toerisme één van de belangrijkste 
economische sectoren is, staat het 
toeristisch potentieel van erfgoed dan 
ook volop in het voetlicht. Erfgoedzorg 
en toeristische ontwikkeling blijken nu 
al vaak de centrale ingrediënten te zijn 
van reconversieplannen en talrijke ge-
slaagde praktijkvoorbeelden bewijzen 
dat ze elkaar effectief perfect kunnen 
aanvullen. Er wordt dus terecht veel 
verwacht van deze combinatie.

Geslaagde toeristische ontwikkeling 
is echter meer dan de som van een 
bezienswaardigheid en een toeristisch 
product. De Inspiratiegids Toeristische 
Erfgoedontwikkeling richt zich daarom 
zowel tot alle mogelijke toeristische 
initiatiefnemers, van beleidsmakers 
tot kleine privéondernemers, als tot 
erfgoedzorgers, erfgoedverenigingen 
en erfgoedliefhebbers. De brochure wil 

niet alleen het toeristische potentieel 
van erfgoed promoten, maar ook een 
idee geven van wat er allemaal komt 
kijken bij goede toeristische erfgoed-
ontwikkeling. Daarbij komen  erfgoed-
zorg en toeristische productontwikke-
ling zo evenwaardig mogelijk aan bod.  
Op die manier wil het document alle 
betrokken sectoren uitnodigen om el-
kaars wereld te leren kennen en vooral 
om in interactie te treden.

De Inspiratiegids Toeristische Erfgoed-
ontwikkeling heeft niet de ambitie 
alomvattend te zijn, maar geldt als een 
eerste terreinverkenning. Daarbij is 
veel belang gehecht aan goede prak-
tijkvoorbeelden en worden in eerste 
instantie de hoofdlijnen en evidente 
trekpleisters verkend, zoals een toerist 
bij zijn eerste kennismaking met een 
bestemming ook vaak eerst de topat-
tracties aandoet en de meer diepgaan-
de kennismaking voor herhaalbezoe-
ken reserveert. Rode draad doorheen 
de brochure zijn dus niet toevallig ico-
nen, waarvan de vormentaal geïnspi-
reerd is op de vroegere ‘bruine borden’ 
langs de autosnelwegen. Die iconen 
zijn ‘lekkermakers’: ze gelden vooral 
als uitnodiging om dieper te graven. 

Beste lezer,
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In die zin is het ook onze bedoeling de 
gids permanent te actualiseren en aan 
te vullen, om zo te blijven inspireren. 
Dit papieren document zal daarbij het 
uithangbord worden van een breder, 
digitaal aanbod.

Toerisme Vlaanderen en het agent-
schap Onroerend Erfgoed zijn geza-
menlijk de drijvende kracht achter
deze gids. Onze beide agentschappen 
hebben elk op hun manier belang bij 
kwaliteitsvolle toeristische erfgoedont-
wikkeling. Het draagt immers zowel bij 
tot de erfgoedzorg als tot de ontwik-
keling van Vlaanderen als aantrek-
kelijke toeristische bestemming. Beide 
agentschappen investeren dan 
ook veel in erfgoedontwikkeling en 
vaak complementair in dezelfde dos-
siers: Onroerend Erfgoed in restauratie 
en onderhoud, Toerisme Vlaanderen 

in de toeristische ontwikkeling van 
erfgoed. Veel van de in deze bro-
chure aangehaalde voorbeelden zijn 
trouwens het resultaat van dergelijke 
gecombineerde inspanning en onder-
strepen zowel het pleidooi voor onder-
linge samenwerking tussen
erfgoedzorg en toeristische ontwikke-
ling als de voorbeeldrol die de agent-
schappen daarin willen opnemen.

Wij hopen alvast dat deze inspira-
tiegids de aanleiding mag zijn voor 
talrijke erfgoedtoeristische initiatieven.

Peter De Wilde
Administrateur-generaal 
Toerisme Vlaanderen

Sonja Vanblaere
Administrateur-generaal 
Agentschap Onroerend Erfgoed
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Figuur 2: het Wielermuseum van Roeselare, trekpleister 
voor wielerliefhebbers.is ondergebracht in een 
voormalig herenhuis. Dergelijke erfgoedontwikkeling “tot 
de derde macht” is een klassieke combinatie: zowel het 
thema (de Vlaamse wielercultuur) als de functie (museum) 
als de locatie (beschermd monument) zijn een vorm van 
erfgoed. Toch is dit slechts één van vele manieren om 
toeristisch met erfgoed aan de slag te gaan.1

1
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EEN GOED IDEE?

Erfgoed is een essentieel bestanddeel van onze leefomgeving. Het geeft kleur, 
inhoud en identiteit aan dorpen, steden en regio’s. Het wordt dan ook bewust 
en onbewust gekoesterd door lokale bewoners en speelt de hoofdrol in 
‘bestemmingspromotie’. Erfgoed heeft daardoor ook onmiskenbaar toeristisch 
potentieel. Het benutten van dat potentieel is echter alleen een goed idee als 
rekening kan worden gehouden met het evenwicht tussen erfgoedzorg en gezonde 
toeristische productontwikkeling.

Erfgoed heeft zowel fysieke kenmerken als dieper liggende betekenissen en een 
bijzondere interactie met de cultuur en maatschappij waarbinnen het tot stand is 
gekomen en bewaard gebleven. Die aspecten zijn vaak uniek en onvervangbaar. Het 
behoud ervan is dus van wezenlijk belang voor de toeristische beleving en vormt 
een noodzakelijk uitgangspunt voor ontwikkelingen.

Omgekeerd geeft toeristische erfgoedontwikkeling vaak aanleiding tot 
instandhouding en herstel van erfgoedwaarden en het herstel van de band met de 
omgeving. Voorwaarde is wel dat het eindproduct kwaliteitsvol en duurzaam is en 
dat het ontwikkelingsproces doordacht verloopt, met respect voor de toeristische 
wetmatigheden.

Veel in het oog springende erfgoedontwikkelingsprojecten zijn geïnitieerd door de 
overheid en hebben een sterke sociaal-culturele en educatieve invulling. Hoewel 
daar vaak relevante redenen voor zijn, is die combinatie niet altijd het enig 
mogelijke of enig zaligmakende alternatief. Veel erfgoed functioneert gewoon in 
onze leefomgeving en het zijn net de meer alledaagse invullingen die het verschil 
kunnen maken.

Tot slot: aangezien erfgoed deel uitmaakt van een leefomgeving, hebben geslaagde 
erfgoedontwikkelingsprojecten ook meteen een positieve impact op die omgeving. 
Alleen al daarom is het dus een goed idee.

Figuur 1: Het Wielermuseum van Roeselare, trekpleister voor wielerliefhebbers, is ondergebracht in een 
voormalige brandweerkazerne. Dergelijke erfgoedontwikkeling is een klassieke combinatie: zowel het thema (de 
Vlaamse wielercultuur) de functie (museum) als de locatie (beschermd monument) zijn een vorm van erfgoed. 
Toch is dat maar één van vele manieren om toeristisch met erfgoed aan de slag te gaan.1
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2

Figuur 2: In 2000 werd de volledige Brugse 
binnenstad erkend als UNESCO-Werelderfgoed.  
Het toenemende succes van de UNESCO-
Werelderfgoedlijst bewijst hoe hoog erfgoed 
wordt ingeschat als uithangbord voor een 
land of regio. Het is dan ook geen toeval dat 
de Werelderfgoedlijst hoe langer hoe meer 
toeristisch wordt uitgespeeld. Voor Brugge is 
de erkenning de kroon op een al eeuwenlang 
gevestigde reputatie als toeristische 
bezienswaardigheid van wereldformaat. 2

9
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Figuur 3: Het Vlaamse erfgoed ligt bijna voor het oprapen. Soms moet je gewoon wachten tot het 
voorbijkomt. De Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren zijn daar een voorbeeld van. Tijdens die religieuze 
processie, wordt het gotische Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek plechtig door de stad 
gedragen en aan de toeschouwers getoond. 4

10
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WAAROM KIEZEN VOOR 
ERFGOED?

Erfgoed is een onmisbaar ingrediënt voor 
een toeristische bestemming. Dat is niet 
zomaar een veronderstelling. Buitenlandse 
bezoekers blijken erfgoed bewust en 
onbewust een centrale plaats te geven in 
hun reismotieven en activiteitenpatronen.3

Erfgoed wordt vaak met musea en andere 
kunst- en cultuurtempels geassocieerd, 
maar wie een topstuk wil zien, hoeft 
niet noodzakelijk op zoek naar dat soort 
instituten. Erfgoed is alomtegenwoordig. 
We worden er letterlijk door omringd. Onze 
dagelijkse leefomgeving wordt bevolkt door 
monumenten, landschappen, archeologische 
sporen, bijzondere gewoontes, gebruiken en 
tradities …

Zoals het dus geen wonder is dat toeristen 
er zo gemakkelijk de weg naar vinden, 
mag het niet verbazen dat erfgoed ook 
een breed toegankelijk ingrediënt is voor 
toeristische ontwikkelingen. 

Dat erfgoedontwikkeling uitdagingen 
meebrengt, mag geen belemmering 
vormen om ermee aan de slag te gaan. 
Erfgoed is inderdaad vaak fragiel, uniek 
en onvervangbaar. Het is niet noodzakelijk 
als bezienswaardigheid gebouwd en 
dus niet altijd verzoenbaar met grote 
bezoekersaantallen. Maar net die 
uitdagingen maken dat werken met erfgoed 
steeds een uniek eindresultaat oplevert. 

3
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Figuur 4: Vlaamse steden zijn ware openluchtmusea en 
meestal is dat geen toeval. De Brusselse Grote Markt met 
pronkerige architectuur en een belfort dat van heinde en 
verre zichtbaar is, en verdwaalde reizigers de weg wijst, 
is welbewust ontworpen als uithangbord van de stad. De 
erkenning van het plein als Werelderfgoed en het feit dat 
drommen toeristen er de weg naar vinden, bewijst dat 
dit nog steeds werkt. Het plein is dan ook de gedroomde 
etalage voor de talrijke chocolatiers die er gevestigd zijn 
of voor het tweejaarlijkse Bloementapijt, waar Vlaamse 
siertelers ook hun streekproduct tentoonstellen. 5

4
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Figuur 5: Gent is wel vaker het decor voor 
openluchtfestivals, zoals de alombekende 
Gentse Feesten, het lichtfestival of TRACK. 
Erfgoed is een onmisbaar ingrediënt voor 
die evenementen. 
 
Soms is het gewoon decor, soms wordt het 
ook echt gebruikt, niet als locatie, maar 
als vorm of inspiratiebron voor nieuwe 
creaties, zoals deze ‘TRACK-ballon’. 6
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OP WELKE MANIEREN KAN 
ERFGOED EEN ATTRACTIE ZIJN?

Veel erfgoed is een attractie door zichzelf 
te zijn, zonder meer. De bezienswaardigheid 
schuilt in de intrinsieke kwaliteiten van het 
erfgoed op zich en de publieksbelangstelling 
berust op een langzaam maar zeker 
opgebouwde reputatie. 

Erfgoed kan ook een attractie zijn door 
de functie die het herbergt, of het 
product of de mensen waarmee het 
wordt geassocieerd. Daarbij kan erfgoed 
onbewust decor zijn, maar vaker wordt 
de bezienswaardigheid ervan als extra 
troef in de verf gezet. Zo kan erfgoed het 
perfecte uithangbord zijn voor andere 
toeristische functies, zoals ‘erfgoedlogies’. 

Soms wordt erfgoed echter pas een 
attractie als het wordt ontwikkeld: 
als het een vorm van bewuste 
publieksbestemming krijgt, wordt voorzien 
op dergelijke functie en voorwerp is 
van toeristische promotie. Dergelijke 
ontwikkeling is vaak onvermijdelijk. 
Zelfs erfgoed dat puur uit reputatie 
bezienswaardig is, kan niet altijd zonder 
toegevoegde omkadering een succesvolle 
attractie zijn en blijven, al was het maar 
omdat trekpleisters soms slachtoffer 
worden van hun succes.

5



16
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Figuur 6: B & B Verhaegen is een 
bed and breakfast in Gent, waar de 
toeristische functie wordt versterkt door 
de uitstraling van de erfgoedlocatie. 
Maar eigenlijk is het gebouw, een 18de-
eeuws stadspaleis, altijd voor een stuk 
bedoeld geweest voor het ontvangen 
van gasten en borduurt het nieuwe 
gebruik verder op een eeuwenlange 
traditie.8

Figuur 7: De mijnsite van Beringen 
is zetel van het mijnmuseum en lid 
van de European Route of Industrial 
Heritage (ERIH). Toen de Limburgse 
Steenkoolmijnen 25 jaar geleden de 
deuren sloten, wees niets erop dat 
ze vandaag een nieuw leven zouden 
krijgen als toeristische attractie. 
Limburg telt vijf mijnsites, die 
relatief dicht bij elkaar liggen en de 
concurrentie moeten aangaan met 
het mijnpatrimonium in Wallonië, 
Duitsland en Nederland, dat voor 
vergelijkbare reconversie-uitdagingen 
staat. De ontsluiting vergt dus heel wat 
creativiteit.9

7
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Figuur 8: De kathedraal van Antwerpen is 
nog functioneel, maar toch een toeristische 
topattractie, waar de architectuur wordt 
aangevuld met het in het gebouw aanwezige 
oeuvre van Rubens. Het is één van de 
weinige kerkgebouwen in Vlaanderen waar 
toeristen entreegeld moeten betalen om het 
gebouw binnen te mogen. De kathedraal is 
dan ook geleidelijk aan het evolueren tot 
een totale museumkerk, met bijbehorende 
omkadering. In de meeste andere kerken 
is die aanpak beperkt tot bepaalde delen, 
bijvoorbeeld de ruimten waar waardevolle 
voorwerpen en topstukken worden 
bewaard.7
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VOOR WIE DOE JE HET? 

Voor jezelf

Erfgoedontwikkelingsprojecten hebben vaak tijd nodig om te rijpen, vergen nogal wat 
investeringen en leveren niet noodzakelijk (onmiddellijk) rendement op. Het is dan 
ook geen toeval dat ze wel eens ‘van hogerhand’ op gang worden getrokken. Toch 
worden er  talrijke initiatieven genomen zonder overheidsbetrokkenheid. In elk geval 
hebben de meest geslaagde projecten met elkaar gemeen dat de initiatiefnemers een 
passie hebben voor erfgoed, of minstens voor de erfgoedlocatie waarmee ze aan de 
slag gaan.

Bij de ontwikkeling van erfgoed 
gaat het initiatief vaak uit van de 
overheid of gespecialiseerde, al dan 
niet gesubsidieerde organisaties. Ze 
restaureren en ontsluiten erfgoed met 
de bedoeling het aan het publiek te 
tonen, in de veronderstelling dat door 
het vergroten van de zichtbaarheid 
van erfgoed en erfgoedzorg ook het 
draagvlak ervoor toeneemt. Wat goede 
ontsluiting is, wordt daarbij bepaald 
door vooropgestelde criteria en bevestigd 
door erkenningslabels, prijzen en 
subsidies.10 Het ICOMOS-Enamecharter 
biedt een formeel kader voor dergelijke 
erfgoedontsluiting vanuit een dergelijk 
beleidsperspectief.11 

Het is natuurlijk uiterst belangrijk dat 
ook de lokale bevolking mee is met 

erfgoedontwikkeling: niet iedereen voelt 
zich immers even betrokken bij erfgoed of 
erfgoedzorg. 

De vraag is echter of van bovenuit 
geregisseerde bestemmingen altijd het 
juiste antwoord bieden. Onroerend 
erfgoed maakt steeds deel uit van een 
leefomgeving en wat er met het erfgoed 
gebeurt, raakt ook de omgeving en 
omgekeerd. Het is dus aangewezen om de 
visie van de lokale bewoners goed in te 
schatten. 

Soms zijn het de buurtbewoners zelf die 
het initiatief nemen om met erfgoed 
aan de slag te gaan. Veel vrijwilligers 
en mecenassen (onmisbaar voor veel 
erfgoedontwikkelingsprojecten) zijn ook 
lokale bewoners. Het loont dus de moeite 

Voor de lokale bevolking
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om dergelijke acties te stimuleren of erop 
in te spelen.

Los daarvan kunnen bewoners op 
verschillende manieren betrokken worden 
bij erfgoedontwikkeling:

- uiteraard kunnen zij gewoon als bezoekers 
aangesproken worden

- de locatie kan ook voor hen beschikbaar 
worden gesteld, of ze kunnen als (mede-)
gebruikers worden aangesproken. 
Erfgoedlocaties kunnen geheel of 
gedeeltelijk beschikbaar worden gesteld 
voor bewoning, vergaderingen, feesten …

- vaak kennen zij de locatie ook beter dan 
buitenstaanders: ze wonen in de buurt, 
hebben de plaats zien evolueren, hebben 
er persoonlijke herinneringen aan … Het 
zou zonde zijn om niet uit die kennis te 
putten

- door de ontwikkeling wordt soms lokale 
werkgelegenheid gecreëerd
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Figuur 9: De mergelgrotten van Kanne waren 
eeuwenlang het centrum van economische 
activiteit in Oost-Limburg. 
 
De grotten ontstonden door het winnen van 
mergelsteen uit de ondergrond. Mergel is ook 
een veelgebruikte bouwsteen. 
 
Dat de grotten vandaag een toeristische 
attractie zijn, is niet alleen te danken aan het 
feit dat ze bezienswaardig zijn, maar ook 
doordat de lokale bevolking ze voor allerhande 
andere functies gebruikt, van champignonkwe-
kerij tot feestzaal. 14

20
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Figuur 10: Het in Flanders Fields Museum, gevestigd in de 
monumentale Ieperse lakenhalle (met een Werelderfgoed-
belfort), was in 2010 nog winnaar van de Belgische 
Museumprijs. Het museum is een uitvalsbasis voor het 
bezoeken van het oorlogserfgoed in de Westhoek. Het 
museumthema sluit ook aan bij een traumatische periode 
in de geschiedenis van het gebouw, dat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd verwoest. Een bijzondere doelgroep 
zijn kinderen en jongeren. Veel Britse scholen doen 
trouwens de Westhoek aan in het kader van verplichte 
lespakketten. 13

Figuur 11: Het West-Vlaamse Raversyde is natuurgebied, 
beschermd landschap, beschermd monument. Het omvat 
landschappelijk, archeologisch en monumentaal erfgoed. 
Het domein is een puzzel van bezoekersattracties, waarbij 
alle ontsluitingsregisters moeten worden opengetrokken 
om het aanwezige natuurlijke, onroerende en roerende 
patrimonium tot zijn recht te laten komen. Raversyde omvat 
– afgezien van het duinenlandschap – drie componenten:  
het Memoriaal Prins Karel (de vroegere villa van de prins, 
nu ingericht als huismuseum), het Atlantikwallmuseum (dat 
het aanwezige militaire erfgoed in de kijker zet) en Anno 
1465 (dat het aanwezige archologische erfgoed visualiseert, 
onder meer door de reconstructie van het verdwenen dorp 
Walraversijde). Dat complexe geheel wordt beheerd door de 
provincie West-Vlaanderen, in samenspraak met een ruim 
netwerk van uiteenlopende partners. 12

10
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Voor bezoekers

Erfgoed wordt meestal ontwikkeld met de bedoeling bezoekers aan te trekken. Daarbij 
is het kwestie het publiek goed in te schatten. Enkele aandachtspunten:

- de interesse voor een erfgoedlocatie is in 
eerste instantie van lokale aard. Mensen 
staan nu eenmaal letterlijk dichter bij het 
erfgoed in hun buurt (zie het voorgaande 
topic, over buurtbewoners). Een locatie 
heeft niet noodzakelijk automatisch 
diezelfde uitstraling voor bezoekers van 
verder weg. Hoe groter de fysieke afstand 
tussen de attractie en het thuisfront van 
de bezoeker, hoe groter de kans dat hij 
zijn bezoek beperkt tot de vlot bereik-
bare hoogtepunten, hoe belangrijker de 
algemene impressies worden en hoe meer 
culturele afstand er moet worden over-
brugd. Internationale toeristen vormen 
dan ook een bijzondere doelgroep en elke 
markt zit anders in elkaar

- er zijn verschillende soorten bezoekers: 
scholen, jongeren, gezinnen met kinde-
ren, senioren, andersvaliden, zakenlui, 
toeristen … Elke soort bezoeker stelt 
specifieke verwachtingen. Erfgoedkenners 
hebben bijvoorbeeld vaak zoveel ervaring 
met erfgoed (om professionele redenen, 
omdat ze bereisd zijn …) dat ze naar heel 
specifieke dingen op zoek zijn en niet van 
een betuttelende aanpak houden. Dat 

staat in contrast met de behoefte van 
scholen, die een breed educatief aanbod 
vragen. Het meest erfgoedminnende 
publiek behoort dan weer tot een oudere 
bezoekerscategorie, heeft een royaler 
bestedingspatroon, maar verwacht in 
ruil ook een zeker comfort en exclusivi-
teit. Het is een uitdaging om aan deze 
verschillende verwachtingen tegemoet te 
komen

- het loont de moeite een inschatting 
te maken van het soort publiek dat te 
verwachten valt en het aanbod daarop 
af te stemmen. Als citytrippers hun tijd 
doorgaans besteden aan meer cultureel 
getinte activiteiten en plattelandstoe-
risten een sportievere invulling geven 
aan hun dagen en vaak gewoon op 
zoek zijn naar rust, wil dat zeggen dat 
het erfgoedtoeristische aanbod in de 
stad moet verschillen van het plat-
teland. Als het gros van de bezoekers 
mensen zijn die zich vooral willen 
komen ontspannen in een aangename 
omgeving, hoeft de omkadering ook 
niet van museaal-wetenschappelijke 
aard te zijn

23
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Figuur 12: De zoo van Antwerpen is de archetypische 
toeristische bezoekersattractie, maar misschien 
minder omdat het ook een beschermd monument en 
landschap is en effectief geldt als één van de mooiste 
historische dierentuinen ter wereld. Bezoekers staan 
hier vanzelfsprekend centraal, maar achter de façade 
zit een heus wetenschappelijk instituut en wordt op 
hoog niveau aan erfgoedzorg gedaan. Een voorbeeld 
van hoe hogere belangen kunnen sporen met wat het 
publiek wil. 15

Figuur 14: Huis Tierenteyn in Gent is al eeuwen het adres 
voor mosterd en andere kruidenierswaren. Een authentiek 
product, geproduceerd en verkocht op een authentieke lo-
catie. Oorspronkelijke functies – zelfs al is hun bedoeling 
niet in eerste instantie toeristisch – kunnen wel in aan-
zienlijke mate het verschil maken bij de beleving van een 
toeristische bestemming. Authenticiteit is helaas moeilijk 
te managen. Steeds meer van dit soort adresjes sluit de 
deuren. Een uitdaging voor stadsontwikkelaars …17

Figuur 13: De garnaalvissers te paard, ondertussen ook 
opgenomen in de UNESCO-representatieve lijst van het 
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, zijn het 
icoon van de Vlaamse kust. Hoewel er een duidelijke ken-
tering kan worden waargenomen,  heeft het kusterfgoed 
het niet altijd gemakkelijk gehad. Anderhalve eeuw pijlsnel 
evoluerende ontwikkeling tot toeristische bestemming en 
de effecten van twee wereldoorlogen hebben duidelijke 
sporen nagelaten. Toch is er nog veel erfgoed bewaard, 
waaronder de relicten van historische toeristische infra-
structuur, die perfecte aanknopingspunten kunnen bieden 
voor een meer respectvolle toeristische ontwikkeling. 16
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Begin met een macroanalyse

Niet alle erfgoedsites hebben een even groot bezoekerspotentieel. 
Erfgoedontwikkeling begint dus met een goede inschatting van: 

- wat heeft de streek te bieden? Daarbij 
kan het best een voldoende uitgestrekt 
gebied in aanmerking worden geno-
men, met zowel ontsloten als nog niet 
ontsloten locaties. Bij de analyse van 
het aanbod hoort ook het in kaart brengen 
van relevante contacten: erfgoedspecialisten, 
eigenaars, financiers, belangengroepen ...

- wat wil het publiek? Waar blijken ze naar 
toe te gaan, om welke reden en welke 
locaties zouden zij nog willen ontdekken? 

- welke opportuniteiten zijn er? Daarbij 
is natuurlijk enige realiteitszin aangewezen: 
het ontwikkelen van een erfgoedloca-
tie kan soms interessant lijken, maar 
natuurlijk moet de erfgoedeigenaar die 
ontwikkeling ook wensen

- welke prioritaire ontwikkelingen zijn 
wenselijk?

HOE BEGIN JE ERAAN?
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Het is niet altijd nodig zelf volledig van nul te beginnen. Vaak zijn er al verschillende 
strategische documenten voorhanden (beleidsnota’s, ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
toeristische beleidsplannen, cultuurbeleidsplannen …), ontwikkeld door overheden en 
gespecialiseerde organisaties, die goed geplaatst (en uitgerust) zijn om dergelijke koepel-
visies te ontwikkelen.

Die documenten zijn dan ook vaak een interessant eerste referentiepunt. Belangrijk 
aandachtspunt is wel dat er sprake moet zijn van een uitgebalanceerde link tussen 
ruimtelijke ontwikkelingen, erfgoedzorg en toeristische ontplooiing, en dat wordt 
aangetoond dat ze elkaar ook effectief versterken. Het heeft immers weinig zin om de 
intentie te hebben een gebouw te restaureren met het oog op een toeristische open-
stelling die bij nader inzien geen succes blijkt te zijn. De overweging tot toeristische 
ontwikkeling hoort thuis aan het begin van een globale projectontwikkeling. 

Leg de juiste ontwikkelingsfocus 

Zodra vastgesteld is met welke erfgoedlocaties het best aan de slag kan worden 
gegaan, moet worden bepaald welke vorm van ontwikkeling relevant of prioritair is. 
Ontwikkelen betekent:

- er wordt gezorgd dat het erfgoed 
opvalt. Dat betekent in orde brengen van 
de publiek zichtbare of toegankelijke delen, 
verwijderen van ongepaste toevoegingen 
(zoals valse wanden, koterij ...), optimaal 
benutten van het aanwezige decor of de 
aanwezige sporen 

- dat decor wordt gebruikt als locatie

- er wordt voortgebouwd op oorspron-
kelijke functies of levende associatie 
met authentieke producten. Het verhaal 
van het erfgoed komt mogelijk beter 
tot uiting als de oorspronkelijke func-
tie herkenbaar aanwezig blijft, hetzij 
afleesbaar uit het decor, hetzij doordat 
de oude functie is blijven bestaan. Het 

helpt ook een gezicht of merk te as-
sociëren met de locatie. Dat geldt niet 
alleen voor erfgoed met een commerci-
ele functie, zoals historische fabrieken, 
winkels, cafés en hotels, maar even 
goed voor woonhuizen, abdijen en kas-
telen, die meer tot de verbeelding spre-
ken als de oorspronkelijke bewoners er 
nog zijn (en eventueel zelfs gastheer 
willen spelen)

- pas daarna komen de hulpmiddelen aan 
de orde (signalisatie, onthaal, dienstverle-
ning ...) en de mate waarin dat gebeurt is 
puur afhankelijk van de mate waarin één 
en ander niet voor zich spreekt of kan 
spreken
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Figuur 15: Het is niet altijd even eenvoudig om 
archeologische relicten een zinvolle plaats te geven in 
een functionele omgeving. Wat bijvoorbeeld te beginnen 
met de restanten van de Antwerpse stadswallen, die 
werden blootgelegd tijdens de heraanleg van de Leien? 
Voor het ‘Keizersbastion’ is geopteerd het zichtbaar te 
laten en te verwerken in de ondergrondse parkeersgarage 
van de Antwerpse Nationale Bank. Het is elke 
woensdagnamiddag te bezoeken. 18

15

Figuur 16: Het kunstencentrum WIELS is ondergebracht 
in een historische brouwerij, maakt actief gebruik van 
het aanwezige decor, én fungeert als motor voor de 
opwaardering van de stedelijke omgeving. Toeristische 
ontwikkeling is vaak één van de motoren bij de 
reconversie van regio’s en steden. Vaak liggen hier ook 
mooie opportuniteiten, maar pionierswerk houdt ook 
risico’s in. 
 
Soms duurt het jaren voor initiatiefnemers de vruchten 
kunnen plukken van de stap in het duister die ze ooit 
hebben gezet. Toch zijn topattracties als de New Yorkse 
High Line of dichterbij het Gentse Patershol, begonnen 
als een vorm van wijksanering. 19

Daarbij is het belangrijk om (hier al) te vermelden dat veel ontwikkelingen een fysieke 
impact kunnen hebben op de erfgoedlocatie. Functiewijzigingen kunnen leiden tot 
structurele ingrepen waarbij hele erfgoedonderdelen gesloopt, verwijderd of aange-
past worden en toevoegingen moeten worden overwogen. Plannen kunnen dus het 
best in een vroeg stadium met specialisten worden besproken, zeker als het erfgoed 
beschermd is (zie ook het hoofdstuk “Wat met de regeltjes?”). Erfgoed is immers uniek 
en onvervangbaar, en ingrepen zijn vaak onherroepelijk.
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Hou de duurzaamheid in het oog!

Zowel het erfgoed (en de omgeving ervan) als de initiatiefnemer moeten de 
ontwikkeling (blijven) aankunnen:

- formuleer een duidelijke doelstelling. Doe 
daarvoor eventueel een beroep op de 
ambities, richtlijnen of kwaliteitscriteria, 
aangereikt door de overheid of door grote 
koepelorganisaties

- zorg voor een realistisch ontwikkelings-
plan. Schat in of het erfgoed en de omge-
ving geschikt zijn voor de ontwikkeling en 
hou de plannen in balans met die realiteit. 
Bewaak het evenwicht tussen de moge-
lijkheden van de site en de aanwezige 
financiële en organisatorische slagkracht 

-  vorm een stevige financiële en 
organisatorische basis. Garandeer 
voldoende inkomsten

- zoek associatie met relevante inhoudelijke 
en organisatorische partners. Voer een 
doordacht en realistisch personeelsbeleid

-  bewaak het draagvlak. Betrek het publiek 
van bij de aanvang van het project 
en blijf de vinger aan de pols houden. 
Hou rekening met lokale gevoeligheden, 
gebruik de lokaal aanwezige expertise en 
doe een beroep op vrijwilligers

- doe aan klantenbinding

- hou rekening met snel veranderende 
realiteiten20

30
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Figuur 17: De Iguanodonzaal in het Brusselse 
Museum voor Natuurwetenschappen werd enkele 
jaren geleden volledig gerenoveerd, met respect 
voor de erfgoedlocatie die het museumgebouw zelf 
ondertussen is. Musea zijn klassieke partners voor 
de instandhouding, bewaring en ontsluiting van 
erfgoed en erfgoedlocaties. Hun rol heeft ook een 
duidelijke maatschappelijke dimensie. Zo moeten 
ze  moeilijkere thema’s onder hun hoede nemen 
en hebben ze bijzondere taken op het vlak van 
educatie en sensibilisering. Veel musea genieten 
dan ook overheidssteun. Maar zelfs in die context is 
duurzaamheid een fundamenteel aandachtspunt.21

Figuur 18: Het Red Star Line Museum is een 
overheidsinitiatief, maar kan afgezien van een 
onmiskenbaar voordeel aan investeringszijde in 
meerdere andere opzichten duurzaam worden 
genoemd. Erfgoedbehoud, het verhaal van de site, 
restauratie en herbestemming versterken elkaar en 
dragen bij tot de sanering van een hele stadswijk: het 
Antwerpse ‘Eilandje’. 22

17
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Figuur 19: De Moerenpoort in Tongeren is een 
typevoorbeeld van een monument dat niet langer 
functioneel is, maar waarvoor het ook niet evident 
is er een nieuwe, duurzame herbestemming voor 
te vinden. Een aspect daarvan is de aard van het 
gebouw, dat om evidente redenen niet gebouwd 
is om gemakkelijk toegankelijk te zijn, wat nog 
versterkt is door de semiruïneuze staat van de 
poort en de aansluitende stadsmuren. Een nieuwe 
metalen trappartij en loopbrug maken het gebouw 
ondertussen al gemakkelijker toegankelijk. 23

Figuur 20: De Meestersmolen in Oostvleteren is net als 
andere molens moeilijk aan te passen aan onze mo-
derne behoeften. Zonder aanzienlijke overheidssteun 
en de inzet van talrijke molenverenigingen en vrijwil-
ligers, die molens restaureren en openstellen voor het 
publiek (de enige mogelijke functie die molens meestal 
rest), zouden vele vandaag onder de sloophamers zijn 
verdwenen. De toeristische relevantie is weliswaar be-
perkt, maar ook lokaal draagvlak is een waardig aspect 
van duurzaamheid. 24

20 19

18
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HOE GA JE OM 
MET ERFGOED?

Presenteer het 
in optimale staat

Een eerste vereiste voor succesvolle ont-
sluiting is dat het erfgoed in kwestie er 
goed uitziet. Dat vergt gedegen beheer:

- het erfgoed moet regelmatig onderhouden 
worden: regelmatig controleren op 
mankementen, reinigen en kleine 
herstellingen uitvoeren

- soms zijn de ingrepen van 
structurele aard, moeten erfgoed of 
erfgoedonderdelen ingrijpend worden 
aangepakt, gestabiliseerd of zelfs 
vervangen, moeten ongepaste elementen 
worden verwijderd of is er reconstructie 
aan de orde. Restauratie is meestal nodig 
bij het begin van een ontwikkeling, bij 
verwaarlozing of als bepaalde nieuwe 
(her-)bestemmingsopties worden genomen. 
Maar zelfs bij geregeld onderhoud is een 
meer doorgedreven restauratiebeurt op 
gezette tijden onvermijdelijk

- het beheer moet oog hebben voor de 
omgeving. De staat van bijgebouwen, 
tuinen, de omgevende stadswijken en 
dergelijke meer heeft een belangrijke 
impact op de bezoekersappreciatie en 
vormt een duidelijke meerwaarde

- beheer, onderhoud en restauratie kunnen 
op zich ook een bezienswaardigheid zijn 
en bieden de mogelijkheid om erfgoed op 
een andere manier te leren kennen en een 
ander publiek te betrekken
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Verzorg de 
toegankelijkheid

Erfgoedontsluiting betekent ervoor 
zorgen dat:

- het erfgoed ook effectief bereikbaar 
en toegankelijk is (en dat er goede 
toegang is, dat die duidelijk is 
aangegeven, dat er rekening wordt 
gehouden met niveauverschillen ...)

- als de bezoeker eenmaal binnen is, 
daar ook nog vlot kan circuleren

- er elementair bezoekerscomfort 
beschikbaar is (parkeerplaats, 

 sanitair ...)

- er oog is voor alle mogelijke doel-
groepen en in het bijzonder voor 
mensen met een fysieke beperking25

Daarbij moet natuurlijk worden 
opgemerkt dat:

- niet alle onroerend erfgoed publiek 
van aard is en dat ruime toeganke-
lijkheid zelfs volledig tegen de na-
tuur van een locatie kan indruisen

- erfgoed (en zeker landschappen) 
vaak zeer grootschalig is

- de attractie zich geheel of gedeelte-
lijk in open lucht kan situeren

35

Figuur 20-bis: Nauwelijks zichtbaar, maar 
misschien net daarom zo indrukwekkend, is 
het ondergronds erfgoed, waaronder vroegere 
schuilplaatsen en mijnen. Het is geen evidentie 
om dergelijke locaties aan een breed publiek 
te tonen. In Wales werd niettemin een groot 
ondergronds aanbod ontwikkeld. Bij een bezoek 
aan de oude ‘Braich Goch’ leisteenmijn, vanaf 
1836 in gebruik en zo’n veertig jaar geleden 
verlaten, lijkt het alsof de mijn net werd gesloten. 
Machines, gereedschap, zelfs kaarsen en pakjes 
sigaretten liggen nog steeds op de plaats waar ze 
door de mijnwerkers werden achtergelaten.83

20-BIS
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Figuur 21: Werken met erfgoed betekent onvermijdelijk 
onderhoud en restauratie. Dat betekent meestal dat het 
publiek het erfgoed in kwestie even moet missen of dat 
het aan het zicht wordt onttrokken. Maar ook daar kan 
creatief mee worden omgesprongen.  
Zelfs tijdens een restauratie kan een monument een 
beziens waardig heid zijn. Tijdens de restauratie van de 
Sint-Martinusbasiliek in Halle zijn de stellingen afgedekt 
met een zeil, bedrukt met foto’s van de omwonenden. 
Het resultaat is niet alleen visueel aantrekkelijker, maar 
werkt ook bewonersbetrokkenheid in de hand. 26

Figuur 22: Toeristische ontsluiting betekent in de 
eerste plaats toeristen ter plaatse krijgen. Toeristische 
bewegwijzering, zoals hier in Antwerpen, is dan ook de 
meest archetypische vorm en het meest essentiële aspect 
van toeristische ontsluiting. 27

Figuur 23: Erfgoed moet voor zich spreken. 
Openluchtmusea hebben daarbij het voordeel dat ze 
impact hebben op de context waarin het erfgoed zich 
bevindt. Veel openluchtmusea zijn echter ontstaan in 
een tijd waarin erfgoedzorg en ruimtelijke ordening 
minder geïntegreerd verliepen. Oude gebouwen die in de 
weg stonden, werden naar een ‘reservaat’ overgebracht. 
Die vorm van erfgoedzorg is niet meer in de mode, wat 
echter niet betekent dat het Openluchtmuseum van 
Bokrijk geen voorbeeldig museum is. 28

Figuur 24: Erfgoed kan voor zich spreken, zelfs 
als het zich in een moeilijke context bevindt. Niets 
verraadt dat het huismuseumpje ‘VIlla les Zéphyrs’ in 
Middelkerke vandaag wordt omringd door moderne 
appartementsgebouwen. 29

24

21

23
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Zorg ervoor dat de locatie voor zich spreekt

Erfgoed evolueert doorheen de jaren: monumenten worden verbouwd en uitgebreid, 
landschappen worden bebouwd, elementen worden beschadigd, gesloopt of 
verwaarloosd ... Daardoor gaan erfgoedaspecten verloren of worden ze aan het 
zicht onttrokken en worden de locaties soms moeilijker te begrijpen. Ontsluiting kan 
dan ook de perfecte aanleiding zijn om min of meer ondoordachte toevoegingen te 
verwijderen en leemtes op te vullen, zodat het verhaal van de locatie opnieuw visueel 
tot zijn recht kan komen. Daardoor moet er in geval van ontsluiting ook minder een 
beroep worden gedaan op interpretatieve hulpmiddelen zoals informatieborden ...

Dat interpreteren heeft echter grenzen: 30

- het gaat niet op om alleen de meest 
spectaculaire delen te behouden en de 
moeilijke onderdelen te verwijderen

- de sporen van jarenlange evoluties zijn 
op zich ook waardevol en vertellen iets 
over het erfgoed: verwijderen moet dus 
doordacht zijn

- erfgoed is ook meestal geen eiland onder 
een stolp, maar heeft een intensieve en 

vaak eeuwenoude relatie met een levende 
omgeving: aanpassen van die omgeving of 
het erfgoed verplaatsen heeft dus meteen 
impact op de leesbaarheid

- reconstructies van verdwenen onderdelen 
moeten wetenschappelijk verantwoord 
zijn en idealiter goed te onderscheiden 
van originele elementen
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- zorgen dat het erfgoed in optimale staat 
verkeert en dat er geen ongelukken 
kunnen worden veroorzaakt door 
versleten of beschadigde onderdelen

- in de mate van het mogelijke het 
erfgoed verstevigen en infrastructuur 
als loopvlakken, trappen en balustrades 
toevoegen

- ervoor zorgen dat ook de 
nutsvoorzieningen (en in het bijzonder 
ook alle installaties en apparatuur ten 
behoeve van water-, electriciteits- en 
warmtevoorzieningen) veilig en hygiënisch 
zijn

- publieke toegang anders benaderen als 
het erfgoed zich er niet echt toe leent: 
gevaarlijke delen afsluiten, alleen bezoek 
onder begeleiding toestaan, de site zelf 
niet ontsluiten, maar kiezen voor een 
belevingscentrum met maquettes, virtuele 
beelden ...

- voorzieningen treffen tegen calamiteiten 
als brand, slechte weersomstandigheden ... 
Dat betekent ook beschikken over 
evacuatie mogelijkheden

- de bezoeker tegen zichzelf beschermen 
door duidelijke informatieverstrekking  
(zie ook het hoofdstuk “Trek de aandacht”)

Bescherm de bezoeker tegen mogelijke gevaren

Erfgoed kan door zijn fysieke en structurele aard, zijn functie of bewaringstoestand 
gevaarlijk zijn en bij ontwikkeling moet daarmee rekening worden gehouden. Natuurlijk geldt 
ook hier weer het algemene uitgangspunt dat erfgoed zichzelf moet kunnen blijven en dat 
als de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen een te verregaande visuele of fysieke aantasting 
betekenen, beter naar een alternatieve locatie of naar een onrechtstreekse vorm van ontwik-
keling wordt gezocht.

Dat betekent:
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Figuur 25: Puzzelen met erfgoedonderdelen is niet 
altijd een goed idee, maar soms betekent erfgoedzorg 
helaas nog steeds ‘redden wat er te redden valt’. Zo kon 
de voorgevel van Horta’s Hotel Aubecq toch nog worden 
gered en wacht het een originele herbestemming. 31

Figuur 26: Authenticiteit staat niet altijd synoniem 
voor veiligheid. Brandende kaarsen zijn een onmisbaar 
onderdeel van onze kerkgebouwen, zelfs van 
kunstschrijnen als de Leuvense Sint-Pieterskerk, 
maar ze houden natuurlijk ook een wezenlijk 
veiligheidsrisico in. 32

Figuur 27: Erfgoed ten gronde ontsluiten stuit op 
heel wat veiligheids drempels. Onze gotische torens 
zijn toeristische topattracties, maar hen optimaal 
openstellen is een uitdaging op zich. De skywalk op 
de Mechelse Sint-Romboutstoren toont aan dat het 
wel kan. 33

27
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Geef de juiste plaats aan roerend 
en immaterieel erfgoed

In het hoofdstuk ‘Leg de juiste 
ontwikkelingsfocus’ werd al gewezen op 
het belang van oorspronkelijke functies 
en decors voor de beleving van erfgoed. 
Talrijke erfgoedlocaties zijn in verband te 
brengen met roerend of zelfs immaterieel 
patrimonium, dat aanknopingspunten 
biedt over de oorsprong ervan, de 
functie duidt, iets vertelt over bewoners, 
bezoekers, gebruiken of gebeurtenissen 
die ermee kunnen worden geassocieerd:

- meubelen, gebruiks- en kunstvoorwerpen, 
die samen met en voor het gebouw 
ontworpen zijn of er in de loop der jaren 
aan toegevoegd zijn

- installaties, machines en andere 
infrastructuur voor de in het erfgoed 
uitgeoefende functies

- objecten, nagelaten door een illustere 
eigenaar, bewoner of gast

Die objecten kunnen een meerwaarde 
betekenen voor het ontwikkelen van 
de locatie, maar er zijn toch enkele 
aandachtspunten:

- het aanwezige patrimonium is op zich 
niet noodzakelijk een goed uitgangspunt 
voor een ontsluiting. Het belang (en het 
potentieel) ervan moet dus goed worden 
ingeschat

- zeker als de locatie nog zijn 
oorspronkelijke functie heeft bewaard 

en de objecten effectief nog worden 
gebruikt, dragen ze in sterke mate bij aan 
de beleving van de locatie en kan worden 
overwogen om het te blijven gebruiken, 
maar het patrimonium moet zich daar 
dan natuurlijk wel toe blijven lenen

- vaker zal het nodig blijken een zekere 
afstand te creëren tot de bezoeker, de 
objecten tot decor te reduceren en in veel 
gevallen museale condities te creëren. 
Maar zelfs dan blijft het een meerwaarde 
om stukken op hun oorspronkelijke plaats 
te blijven tonen

- het kan de moeite lonen om 
collectiestukken die in de loop der jaren 
verspreid zijn geraakt, opnieuw op hun 
oorspronkelijke plaats samen te brengen 
of duidelijk te refereren aan de plaatsen 
waar die stukken naar toe zijn verhuisd

- als de oorspronkelijke objecten niet 
kunnen terugkeren (of helemaal verloren 
zijn gegaan), kan voor (al dan niet 
tijdelijke) reconstructies worden gekozen 
of voor complementaire objecten die de 
oorspronkelijke functie, stijl, tijdsgeest of 
gebeurtenissen kunnen duiden, of die met 
een locatie kunnen worden geassocieerd. 
Net zoals bij het reconstrueren van 
erfgoed is eerlijkheid geboden en 
moet echt van vals kunnen worden 
onderscheiden
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Figuur 28: Het voordeel van roerend patrimonium 
is dat het … roerend is. Dat betekent dat het ook niet 
permanent aanwezig moet zijn en afwisseling in het 
bezoekersaanbod mogelijk wordt. De hereniging van de 
originele kunstwerken in het Antwerpse Rockoxhuis was 
bijvoorbeeld een tijdelijke tentoonstelling (‘Het Gulden 
Kabinet’), met heel wat kunstwerken in bruikleen. 34

Figuur 29: De meest fascinerende erfgoedlocaties zijn 
vaak niet publiek toegankelijk, om welke reden dan ook. 
Toch kan ook hier in een minimumontsluiting worden 
voorzien. Om de wereldberoemde prehistorische rots-
tekeningen van Lascaux te beschermen, is bijvoorbeeld 
besloten om een kopie van de grot te bouwen. Dat 
‘Lascaux II’ trekt horden bezoekers, maar is niet helemaal 
onbesproken. 35

28

29
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Figuur 30: Het zogenaamde ‘Herkenrode glass’ 
in de Britse kathedraal van Lichfield is eigenlijk 
afkomstig uit de verdwenen abdijkerk van 
Herkenrode. De verspreiding van oorspronkelijk 
kunstpatrimonium kan worden betreurd, maar 
voegt anderzijs een sprekend verhaal toe aan 
objecten en locaties en biedt potentieel voor 
toeristische netwerken. 36 

45
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Bescherm het erfgoed tegen de bezoeker

Erfgoedontsluiting betekent dat 
erfgoed intensiever in contact komt 
met bezoekers dan vaak inherent de 
bedoeling, waardoor het sneller verslijt 
en op termijn blijvende schade wordt 
berokkend. 37

- het activiteitenaanbod moet aangepast 
zijn aan de locatie en niet omgekeerd

- zorg voor afgebakende 
onthaalinfrastructuur, waar bezoekers 
terechtkunnen met behoeften die niet 
meteen erfgoedgerelateerd zijn. Die 
infrastructuur moet doordacht worden 
ingeplant (zie in dat verband ook verder: 
‘verzoen oud en nieuw’)

- zorg voor beschermende overschoenen 
of een vestiaire, zodat vuile of zware 
schoenen, natte jassen, handtassen en 
paraplu’s geen schade kunnen berokkenen

- stel indien nodig de locatie maar beperkt 
open of alleen onder strakke begeleiding

 
- toon het erfgoed op een onrechtstreekse 

manier. Al dan niet virtuele replica’s, 
films, foto’s, plannen, plattegronden en 
dergelijke meer kunnen een hulpmiddel 
zijn als erfgoed niet kan worden geopend 
(om fysieke redenen of omdat de 
eigenaar het niet wil), voor onzichtbare 

of onbereikbare onderdelen, voor 
aspecten die zich niet het hele jaar door 
manifesteren (bijvoorbeeld plantengroei in 
een tuin). Dergelijke hulpmiddelen moeten 
doordacht worden ingezet en alleen als ze 
een duidelijke meerwaarde bieden aan de 
beleving van de echte locatie

In elk geval is het van groot belang de 
bezoeker duidelijk te maken wat mag 
(en vooral ook niet mag) en hem niet 
te verleiden om van het juiste pad af te 
wijken.

- zorg voor duidelijke informatie

- zorg voor een duidelijke inrichting 
(gemarkeerde parcours, wandelpaden, 
balustrades ...)

- scherm of sluit onderdelen af waar geen 
interactie gewenst is

- hou echter steeds de gastvrijheid in het 
oog

46
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Figuur 31: het MAS is in meerdere opzichten 
het ideale uithangbord voor Antwerpen. De 
stad staat centraal in het museum, niet alleen 
via de getoonde collectie, maar vooral ook 
door de inplanting en architectuur van het 
gebouw, die ook de buitenwereld, de oude 
haven, de Schelde en de historische skyline 
betrekken bij het aanbod. Het MAS is moderne 
architectuur, maar niettemin doordrongen 
van de stadsgeschiedenis en voegt door 
vakkundige vervlechting met het historische 
stadsweefsel ook iets toe aan het eeuwenoude 
stadsverhaal. 41

48
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Figuur 32: De archeologische ondergrond behoort 
tot het fragielste en minst leesbare erfgoed. Gedegen 
wetenschappelijke begeleiding is cruciaal om de 
ondergrond te vrijwaren, indien nodig vakkundig 
op te graven en nadien de brug te slaan tussen de 
opgravingssite, de vondsten en de informatie die eruit 
kan worden afgeleid. De gedeeltelijke reconstructie, 
die de aanwezigheid van een Romeinse tempel in 
Tongeren op het terrein visualiseert, illustreert perfect 
dat afstemming tussen ontsluiting en wetenschappelijke 
begeleiding cruciaal is. 38

Figuur 33: Het Brusselse café Verschueren combineert 
een oorspronkelijke functie met een oorspronkelijk 
decor. Dat betekent dat erfgoed wordt gebruikt en aan 
navenante sleet onderhevig is. 39

Figuur 34: De (historische) toiletten in de Brusselse 
belle-époquebrasserie Cirio. Ook oude nutsvoorzieningen 
dragen bij aan de beleving van erfgoed, maar het 
veiligheidsaspect werkt hier in twee richtingen. Enerzijds 
stelt blijvend gebruik bewaringsuitdagingen, anderzijds 
moeten de voorzieningen vanzelfsprekend ook veilig en 
betrouwbaar zijn in hun toepassing. 40  
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HOE BEREIK JE PUBLIEK? 

Het ultieme einddoel van succesvolle erfgoedontwikkeling zijn tevreden bezoekers. 
Uiteindelijk zal het vooral hun mond-tot-mondreclame zijn die maakt dat er steeds nieuwe 
bezoekers komen opdagen. De taal van de bezoeker spreken is dus belangrijk en hij moet 
zich ook welkom voelen. Enkele aandachtspunten:

Maak de locatie uitnodigend

- zorg ervoor dat de weg naar de ingang 
duidelijk is en dat de deur open staat. 
Stippel ook binnen een duidelijk parcours 
uit en voorzie dat de bezoeker steeds 
weet waar hij terecht kan

- zorg dat alles proper en netjes is en 
voldoende verlicht, en dat er een 
veilige atmosfeer heerst. Denk eraan 
om de locatie ook buiten openingsuren 
uitnodigend te laten ogen

- ook locaties die niet vaak of helemaal 
niet publiek toegankelijk zijn, moeten in 
de mate van het mogelijke uitnodigend 
worden gemaakt: geef het publiek 
minstens de kans om door de spijlen 
van het hek in de voortuin te gluren en 
informeer het over de locatie

- zorg voor een vorm van onthaal. Dat kan 
een infopaneel zijn of een bemande balie, 
maar even goed de baas van het café om 
de hoek, die opgeleid is als ambassadeur. 
Belangrijk is dat het onthaal gemakkelijk 
te vinden is en de bezoeker niet afschrikt, 

maar enthousiasmeert. Uitnodigende 
vormgeving, verzorgd en duidelijk 
taalgebruik, en vriendelijk personeel zijn 
dus basisvereisten

- probeer indien mogelijk de eigenaar 
te betrekken bij het onthaal. Zeker als 
het een personaliteit betreft, zoals een 
notoire kasteelheer, die gasten persoonlijk 
ontvangt en rondleidingen geeft, kan dat 
een meerwaarde zijn

- richt de locatie aangenaam in en zorg 
voor gepaste aankleding om de bezoeker 
een welkom gevoel te geven en om zijn 
verbeelding te prikkelen. Scenografie 
moet zo ontwikkeld worden dat het 
de erfgoedlocatie tot zijn recht laat 
komen en van tijd tot tijd kan worden 
geactualiseerd

- vul het vaste aanbod aan met tijdelijke 
evenementen, zoals wisselende 
tentoonstellingen, festivals of markten, 
zodat de bezoeker een extra reden heeft 
om te komen (of om terug te komen)

De bezoeker moet zich geprikkeld voelen om de locatie te ontdekken. Het aanbieden 
van een verhaal (zie ‘Help het erfgoed spreken’) en een belevenis zijn daarbij 
belangrijke triggers. Maar er zijn ook andere aandachtspunten: 
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- hou rekening met doelgroepen 
voor wie het bezoeken van een 
erfgoedattractie om allerhande 
praktische en inhoudelijke 
redenen minder evident 
is: andersvaliden, ouderen, 
allochtonen, kansarmen … 
Toegankelijkheid is voor die 
mensen een verhaal met 
verschillende dimensies 
en vergt vaak een aanpak 
op maat, afgestemd op de 
doelgroep in kwestie. Besef 
echter dat toegankelijkheid 
(in welke zin dan ook) 
soms ingrepen vereist die 
de verschijningsvorm 
of de betekenis van een 
erfgoedlocatie kunnen 
aantasten en vanuit het 
perspectief van de erfgoedzorg 
onaanvaardbaar kunnen zijn 

51



52

Figuur 35: Het Stoomcentrum in Maldegem overstijgt 
de klassieke museale aanpak door het centrale 
museumthema – stoomtreinen en alles wat erbij hoort 
– ook effectief nog te laten rijden. De betrokkenheid 
van talrijke vrijwilligers maakt daarbij het verschil. 
Erfgoed op die manier laten leven, werkt enorm 
drempelverlagend, hoewel stoommachines natuurlijk 
sowieso bijzonder tot de verbeelding spreken. 42

Figuur 36: STAM Gent is een museum in een voormalig 
ziekenhuis en klooster. Het is in meerdere opzichten 
een ideaal onthaalpunt: het ligt aan de ingang van de 
stad, op de weg van het station naar het centrum, het 
is een tot de verbeelding sprekende erfgoedlocatie, die 
al een voorsmaakje geeft van wat de stad te bieden 
heeft, de site oogt steeds uitnodigend, door de glazen 
ingangspartij en het grote beeldscherm met lichtreclame, 
en biedt de bezoeker, afgezien van een erfgoedervaring, 
ook alle noodzakelijke onthaalinfrastructuur. 43
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Figuur 36-bis: Erfgoedlocaties en erfgoedobjecten vertonen vaak een onlosmakelijk verband. Objecten kunnen iets 
vertellen over de locatie waar ze zich bevinden of gevonden zijn, locaties kunnen betekenis geven aan objecten. Toch 
belandt veel erfgoed ver weg van de plaats waar het thuishoort. Zo is het niet vanzelfsprekend om oorspronkelijke 
archeologische artefacten op een verantwoorde manier in nauwe associatie met hun vindplaats te bewaren, laat staan 
hen op een uitnodigende en tot de verbeelding sprekende wijze aan het publiek te tonen. Met de “Grote Tumulus” in 
het Noord-Griekse Vergina is het wel gelukt en wordt daarenboven perfect ingespeeld op de aantrekkingskracht die 
archeologische sites en objecten kunnen hebben op het grote publiek. De site spreekt op zich al tot de verbeelding: 
in 1977 werden in de grafheuvel verschillende monumentale graftombes aangetroffen, met erin een fabuleuze collectie 
verfijnde gouden en zilveren objecten. Eén van de tombes is vermoedelijk de laatste rustplaats van Philippus van 
Macedonië, vader van Alexander de Grote. In de tumulus is een museumruimte uitgegraven, die toegang verschaft 
tot de tombes en toelaat de archeologische schatten ter plaatse te bewaren. Door de museumtoegangen discreet te 
integreren in het heuvelvolume en binnenin te opteren voor een sobere scenografie en belichting, blijft het gesloten 
karakter van de tumulus gevrijwaard en wordt het mysterieuze en exclusieve karakter ervan zelfs versterkt. .84   

36-BIS
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Beperk het aanbod niet tot het strikt 
cultuurrecreatieve

Erfgoedbeleving is voor veel bezoekers 
niet de enige reden om erfgoed te gaan 
verkennen. Het is zelfs niet altijd de 
aanleiding. Vaak is erfgoed dan ook een 
locatie voor andere ontspanningsvormen: 
eet- en drinkgelegenheid (inclusief 
picnicplaatsen), logies (inclusief 
gastenkamers en kampeerterreinen), 
winkels en congresfaciliteiten. Soms is 
die dienstverlening de hoofdactiviteit, 
soms is het complementair aan een 
cultuurrecreatief aanbod.

Als de dienstverlening de hoofdactiviteit 
is, fungeert de locatie maar als decor, 
maar dan wel een decor dat in aanzienlijke 
mate kan bijdragen aan het imago van de 
organisatie. Idealiter wordt het aanbod dan 
afgestemd op het verhaal van plaats, de 
typische vormgeving ervan of de producten 
die ermee kunnen worden geassocieerd 
(groenten uit eigen tuin, streekproducten). 
De mix tussen de inspiratie die een 
locatie biedt en de vertaling daarvan naar 
alledaagse voorwerpen en behoeften, levert 
vaak unieke resultaten op. Overigens kan 
het bezoeken van de erfgoedlocatie een 
perfecte nevenbestemming zijn. 

Waar de dienstverlening de 
nevenbestemming is, moet het potentieel 
ervan goed worden benut. Eten, drinken, 
slapen, shoppen en vergaderen staan nu 
eenmaal dichter bij de leefwereld van de 
meeste bezoekers dan erfgoedbeleving. 
En de vertaling van erfgoed in een 

meer alledaagse beleving kan sterk 
drempelverlagend zijn. De commerciële 
meerwaarde van die voorzieningen moet 
dan wel volwaardig worden uitgespeeld, 
omdat het inkomsten kan genereren die 
kunnen worden geïnvesteerd in het erfgoed.  
Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke normen die gelden 
voor dergelijke ondernemingen, zoals de 
wetgeving rond horeca en logies, en met de 
behoeften die klanten daaromtrent hebben. 
Zo komen aandachtspunten in het vizier 
als hygiëne, kameroppervlakte, het uitzicht 
door de ramen en comfortvoorzieningen.

Daarom kan het soms wenselijk zijn om 
die nevenactiviteiten uit te besteden aan 
specialisten (of er specifiek personeel 
voor aan te trekken) en de voorzieningen 
(ook) open te laten op momenten dat 
de eigenlijke erfgoedattractie gesloten 
is. Meer nog dan de presentatie van 
de erfgoedlocatie, is het zaak om dat 
aanbod permanent te vernieuwen (nieuwe 
collecties, nieuwe menu’s, inspelen op 
tijdelijke tentoonstellingen ...). 

Elementair is echter dat de uitbating - hoe 
zelfstandig ze ook opereert - voldoende 
voeling heeft met de erfgoedlocatie, zodat 
ze ook elementaire informatie over de 
attractie kan verstrekken. 44
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Figuur 37: Martin’s Patershof in Mechelen 
gebruikt het erfgoeddecor voor een in se 
niet-erfgoedgebonden functie. Uitdaging is 
ervoor te zorgen dat de nieuw aangeboden 
dienstverlening van een even hoge kwaliteit is 
als de locatie laat vermoeden en het decor ook 
daadwerkelijk eer aandoet. 45
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Verzoen oud en nieuw

- zorg voor tijdelijke oplossingen: tenten, 
verplaatsbare infrastructuur ...  
Dat betekent dat ontsluiting wordt 
gekoppeld aan een evenement (zoals 
Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open 
Tuinendag) of aan een gespecialiseerde 
organisatie

 
- voorzie bezoekersinfrastructuur in een 

deel van de erfgoedlocatie dat minder 
belangrijk of  gebruiksgevoelig is

- waar mogelijk kan een moderne 
uitbreiding worden overwogen. Als de 
locatie zich daartoe leent, is het een 
meerwaarde om daarbij te kiezen voor 
ontwerpen die meer zijn dan alleen maar 
functioneel. Kwaliteitsvolle hedendaagse 
architectuur kan immers een dimensie 
toevoegen aan de erfgoedattractie

- bezoekersinfrastructuur kan ook volledig 
buiten de erfgoedlocatie worden 
gehuisvest, op een strategische plaats 
in de buurt die zich beter leent voor 
onthaal. Het kan dan even goed een 
nevenfunctie zijn in een ruimte met een 
andere publieke functie (een toeristisch 
info kantoor, een museum, een café ...). 
Belangrijk is wel dat ook die externe 
onthaallocatie voldoende uitstraling heeft 
en gemakkelijk vindbaar is

- er kan ook worden geopteerd 
voor de uitbouw van een hub, een 
‘zenuwcentrum’ dat meerdere locaties 
van een bezoekersnetwerk bedient, waar 
alle praktische infrastructuur wordt 
gebundeld en die ook zelf een attractie 
kan zijn

Moderne bezoekersinfrastructuur kan het best ingepast worden in het erfgoed zelf, 
zodat het decor steeds ten volle kan worden uitgespeeld. Basisvoorwaarde is natuurlijk 
dat het erfgoed zich daartoe leent.

38
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Figuur 38: Irish Peace Park, Mesen. De ontsluiting van 
het erfgoed uit de Groote Oorlog illustreert perfect de 
noodzakelijke evenwichtsoefening tussen oud en nieuw. 
Naast het materiële aspect (het verzoenen van het erfgoed 
met de nieuwe bezoekersinfrastructuur) moet hier 
bovendien de herdenkingsboodschap achter het erfgoed 
worden gerespecteerd. 46

Figuur 39: Het nieuwe bezoekerscentrum bij Kazerne 
Dossin in Mechelen. Ook nieuwe architecturale 
eyecatchers kunnen bijdragen tot de uitstraling van 
erfgoed. 47

Figuur 40: Ook attracties zelf kunnen gebruikt 
worden als ‘hub’ voor de verdere verkenning van een 
erfgoedthema met een breed verspreidingsgebied. Het 
hopmuseum in Poperinge, een tot museum herbestemde 
stadsschaal, waar vroeger effectief hop werd gewogen 
en opgeslagen, helpt een aspect van de oude functie 
van het gebouw te doen herleven. Tegelijkertijd is het 
een aanknopings- en vertrekpunt voor een ruimere 
verkenning van het (andere) hoperfgoed in de streek en 
van de brouwerijen die hop gebruiken. 48 

Figuur 41: Ook voor tijdelijke uithangborden en ont-
haalinfrastructuur kan voor kwaliteitsvolle architectuur 
worden geopteerd.  
Het controversiële paviljoen van Toyo Ito Brugge, mid-
den in het historische hart van de stad, was ooit het 
uithangbord van Brugge 2002. 49

Figuur 42: Logo’s zijn een goede manier om aandacht 
te trekken. Het logo van de Britse National Trust is 
een merk in de letterlijke zin van het woord, overal 
herkenbaar en bijna synoniem voor erfgoed en 
erfgoedzorg. Hier is het gecombineerd met de bruin-witte 
kleurencombinatie, die in de internationale wegcode 
verwijst naar toeristische attracties. Die code wordt 
niet overal even consequent toegepast (behalve op de 
‘bruine borden’ naast de autostrades). ‘Brown signs’ zijn 
wel erg populair in de Angelsaksische wereld en ook in 
landen met een groot toeristisch erfgoedaanbod, zoals 
Griekenland en Italië. 50
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Trek de aandacht

Aandacht trekken betekent enerzijds het 
publiek attent maken op het bestaan van 
de erfgoedlocatie, anderzijds het verhaal 
achter het erfgoed (voor zover dat niet 
voor zich spreekt) naar boven halen

- een flink deel van het informeren gebeurt 
los van de erfgoedlocatie, via websites, 
drukwerk en andere media, en heeft tot 
doel potentiële bezoekers te wijzen op en 
te informeren over het aanbod

- informeren betekent ook de weg wijzen, 
enerzijds (doelbewuste) bezoekers 
door signalisatie of andere vormen 
van begeleiding naar de ingang van 
het erfgoed geleiden, en anderzijds de 
aandacht trekken bij toevallige passanten

 
- het eindigt in situ, op de locatie zelf. 

Voor zover het erfgoed zelf niet opvallend 
genoeg is, kan gebruik worden gemaakt 
van representatieve onthaalarchitectuur, 
logo’s, vlaggen, belichting, infopanelen ...

De aandacht trekken betekent 
informatieverstrekking en dat kan op 
allerlei manieren.

- er zijn verschillende media: gesproken 
en geschreven tekst, geluid, stilstaande 
en bewegende beelden, cartografische 
gegevens, logo’s, maquettes, digitale 
reconstructies …

- informeren kan eenrichtingsverkeer zijn: 
het meedelen van praktische gegevens, 
beschrijvingen, verhalen over het erfgoed, 

de personen erachter en de functies erin. 
Soms kan informeren ook op actieve 
wijze en kan er interactie met het publiek 
worden gezocht (bijvoorbeeld via games)

 
- die informatie kan via passieve dragers 

worden verspreid: (al dan niet digitale) 
infoborden op het terrein, papieren 
gidsen, audiogidsen, digitale dragers ...

- soms is een levende gids aangewezen, 
die mondeling toelichting geeft. Een 
bijzondere vorm van gidsen zijn ‘re-
enacters’, die zich aanpassen aan hun 
omgeving, zich kleden, spreken en 
gedragen in de mode van de tijd waarin 
het erfgoed tot stand is gekomen. 
Professionele gidsen zijn gebonden aan 
beroepscodes en specifieke opleidingen. 
‘Greeters’ daarentegen zijn gewone 
mensen die hun leefwereld tonen aan 
bezoekers

Informatieverstrekking is geen doel op 
zich, maar moet in functie staan van het 
publiek. Belangrijke aandachtspunten in 
dat verband zijn:

- zichtbaarheid. De informatie moet 
eenvoudig vindbaar zijn en in de mate 
van het mogelijke opvallen 

- herkenbaarheid. Dat betekent dat 
er sprake moet zijn van een visuele 
uniformiteit, een merk, dat bij voorkeur 
een voldoende groot geografisch 
verspreidingsgebied heeft
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- aandacht voor doelgroepen. De 
informatiebron moet aangepast zijn 
aan verschillende soorten bezoekers en 
moet hun taal spreken. Dat betekent 
dat de informatie gelaagd moet zijn, 
voor verschillende doelgroepen (inclusief 
kansengroepen) en omstandigheden. 
Die gelaagdheid kan van inhoudelijke 

aard zijn (wetenschappelijk, educatief, 
ontspannend, praktisch ...), maar ook 
praktisch (voelmaquettes voor blinden, 
informatie op maat van kinderen ...) 51

63



64

Figuur 43: Ook koppen in de (al dan niet sociale) media 
zijn een manier om de aandacht te trekken. Zo komt 
kasteel d’Ursel in Hingene regelmatig in het nieuws 
met tijdelijke tentoonstellingen, evenementen zoals het 
Winterbal, kasteelfeesten en concerten of markante 
gebeurtenissen zoals de terugkeer van een gedeelte 
van het oorspronkelijke meubilair of de ontdekking van 
deze rollen Chinees zijdebehang. Het behang, vandaag 
tentoongesteld in het kasteel, werd ontdekt op een 
zolder. Doordat ze bewaard zijn in een donkere ruimte, 
bleven de oorspronkelijke kleuren intact bewaard.
De vondst geeft dan ook een uniek beeld van de 
oorspronkelijke interieurafwerking van het kasteel. 52

Figuur 44: Het wandelpad in het groendomein 
‘De Averegten’ is aangelegd voor rolstoel- en 
kinderwagengebruikers. Een duidelijk pad zorgt niet 
alleen voor betere toegankelijkheid, maar is ook een 
subtiele manier om de weg te wijzen. 53

Figuur 45: Het Britse Warwick Castle is een staalkaart 
van commerciële erfgoedontsluitingsvormen, waarin op 
verschillende manieren de aandacht wordt getrokken 
van het publiek. Zo is het burchtexterieur decor van een 
pretpark rond de populaire TV-reeks ‘Merlin’. Toch omvat 
het park ook een klassieke kern en kan het historische 
burchtinterieur, verlevendigd met wassen beelden van 
Madame Tussaud’s, als een huismuseum worden bezocht. 
54
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Help het erfgoed spreken

De bedoeling van erfgoedontwikkeling is een band te smeden met een publiek. En 
dat begint met het raken van de juiste snaar. De basis daarvoor is ‘story telling’: uit 
de wetenschappelijke informatie over het erfgoed de elementen selecteren waarmee 
de gemiddelde bezoeker voeling heeft, die hem intrigeren, uitdagen of gewoon 
ontspannen. 
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Enkele aandachtspunten: 55

- zoek de meest intrigerende verhalen 
achter de locatie. Maak een keuze uit de 
gebeurtenissen die er plaatsvonden, de 
mensen die het erfgoed hebben bewoond, 
de functies die het had, de legendes die 
ermee worden geassocieerd … Spin er een 
verhaal rond en gebruik dit consequent 
als plot of rode draad bij de ontsluiting

- heb niet alleen oog voor de grote figuren. 
Ook het leven van de gewone man is 
boeiend genoeg om te vertellen, al was 
het maar door het contrast met onze 
huidige levensomstandigheden. Bovendien 
zijn de meeste bezoekers ook gewone 
mensen, die de verhalen van hun ouders 
en grootouders zullen herkennen. Veel 
‘baanbrekend vakmanschap’ waarmee 
we als bestemming kunnen uitpakken, 
is overigens ooit begonnen als … 
handenarbeid

 

- ga de minder glorieuze, wetenschappelijke 
of educatieve verhaallijnen niet uit 
de weg. Droevige, grappige of maffe 
associaties kunnen een verhaal 
menselijker maken

- pas storytelling niet alleen toe op 
individuele locaties, maar verruim het 
tot netwerken van bezienswaardigheden 
waar telkens een stukje (of een ander 
facet) van het verhaal wordt verteld 56 

- doe een beroep op alle zintuigen: kijken, 
luisteren, voelen, proeven en ruiken. Toon 
erfgoed zoals het was in zijn hoogdagen 
en probeer geluiden, geuren en smaken 
opnieuw tot leven te wekken

- toon steeds dat erfgoed door mensen is 
ontworpen en gebruikt. Wek de illusie dat 
de mensen achter een erfgoedlocatie of 
-object nog leven en net even de ruimte 
verlaten hebben

Storytelling gebeurt door:

- informatieverstrekking doorheen de 
site of door het inrichten van een 
afzonderlijke (inleidende) tentoonstellings- 
of belevingsruimte

- suggestieve inrichting of scenografie

- het verkleinen van de fysieke afstand 
tussen de bezoeker en wat hij ziet. 
Erfgoed wordt klassiek door een museale 
bril bekeken en wekt een associatie 
met vitrinekasten op. Door dergelijke 
fysieke barrières te beperken en het 
publiek het erfgoed te laten aanraken 
en zelfs gebruiken, wordt het een stuk 

bevattelijker. Hou dan wel rekening met 
mogelijke slijtage

- het geven van een (niet noodzakelijk 
cultuurhistorische) functie aan 
ongebruikte ruimten en terreinen, waarbij  
ingespeeld wordt op de wensen van het 
publiek

- het betrekken van de lokale gemeenschap 
en het werken met vrijwilligers. Dat helpt 
om de brug te slaan tussen erfgoed en de 
alledaagse leefwereld (zie het hoofdstuk 
‘Voor de lokale bevolking’
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Figuur 46: De herdenkingsmonumenten en -begraaf-
plaatsen van de Eerste Wereldoorlog, zoals deze Duitse 
militaire begraafplaats in Vladslo, zijn typevoorbeelden 
van erfgoed dat synoniem staat voor storytelling. Het 
oorlogsherdenkingserfgoed is bedoeld om een sterke 
boodschap over te brengen en een sterke publieksbetrok-
kenheid te genereren, en het slaagt daar ook in. Toch 
zal naarmate de afstand tussen de Wereldbrand en 
het heden toeneemt, ook de uitdaging groeien om het 
verhaal, de boodschap, de herinnering en de persoonlijke 
betrokkenheid levend te houden. 57

Figuur 47: Storytelling betekent de link vinden met de 
leefwereld van de gemiddelde bezoeker. Het is dan ook 
geen toeval dat het dagelijkse leven, en in het bijzonder 
ook het leven van de gewone man, hoe langer hoe meer 
als beziens waardig heid wordt uitgespeeld. Waar bij 
ontsluiting ooit de focus lag op de grote monumenten, op 
paraderuimten en kunstcollecties ‘upstairs’, verschuift de 
aandacht nu ook vaak naar de sporen van het vroegere 
leven van alledag en naar de activiteiten ‘downstairs’. 
Door het publiek ook letterlijk onder te dompelen in dat 
verleden en het te laten doen wat onze voorouders 
moesten doen (zoals deze kinderen in het Grimbergense 
MOT), wordt het verhaal nog concreter. 58
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Figuur 48: De klassieke invalshoek bij storytelling is het erfgoed zelf laten spreken. Maar daarom hoeven geen 
platgetreden paden te worden bewandeld. Dennis Severs’ House in Londen is bijvoorbeeld een theatraal huismuseum, 
waar de bezoeker de indruk krijgt door de lijst van een schilderij in de vroege 18de eeuw te zijn binnengestapt. Alle 
ruimten ademen de sfeer uit van de tijd. Het lijkt alsof de bewoners hen haastig hebben verlaten: de beslapen bedden 
lijken nog warm, de vuren branden, kaarsen flakkeren ... 59

Figuur 49: Soms is een detail genoeg voor volwaardige storytelling. Howick in het Britse Northumberland is het 
landgoed van de familie Grey. Het is nog steeds een schitterend domein, met een landhuis en prachtige tuin. Het is 
allicht minder bekend dan Earl Grey, die het huis in de 19de eeuw bewoonde en zijn naam ontleende aan de vandaag 
wereldberoemde thee, die speciaal voor hem werd ontwikkeld om de smaak van het lokale bronwater te verdoezelen. 
De thee bleek een commercieel succes. Helaas vergat de Earl er een patent op te nemen. Vandaag wordt de link tussen 
het domein en de thee volop uitgespeeld en is Howick Hall vooral een bezienswaardigheid omdat een deel van het 
kasteel is herbestemd tot tea-room, waar earl grey op locatie kan worden geproefd! 60
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ALLEEN SPECIALISTENWERK?

De overheid is de traditionele drijvende kracht achter toeristische erfgoedontwikkelings-
projecten. Veel erfgoed is immers eigendom van openbare besturen. Die kiezen er niet zel-
den voor om een restauratie te koppelen aan een culturele of toeristische herbestemming. 
Steeds meer besturen kiezen er ook voor de erfgoedattracties, waarvoor ze verantwoorde-
lijk zijn, te groeperen in netwerken. 61 

Daarnaast wordt erfgoedontwikkeling ook geassocieerd met grote privéorganisaties, die 
erfgoedlocaties in portefeuille nemen en inpassen in welbepaalde organisatiedoelstellin-
gen. Zo kiezen bedrijven en liefdadigheidsinstellingen wel eens voor erfgoedattracties als 
uithangbord voor hun organisatie. Andere organisaties hebben een echte erfgoedfocus en 
bieden een min of meer uitgebreid netwerk van attracties. Vaak halen ze een deel van hun 
inkomsten uit lidgelden en donaties.

Enkele voorbeelden:

- het Franse Culturespaces benadert 
erfgoedontwikkeling als dienstverlening, 
ontwikkelt op grote schaal erfgoedlocaties 
tot succesvolle toeristische attracties en 
kan daarbij putten uit de ervaring die 
dagelijks wordt opgedaan op 13 sites in 
Frankrijk en België 62

- de Britse National Trust voegt aan die 
basisdienstverlening nog een sterkere 
publieksdimensie toe en ziet het als zijn 
taak om het brede publiek te sensibliseren 
voor erfgoedbehoud 63

- de Nederlandse vereniging Hendrick 
de Keyser koopt karakteristieke 
erfgoedlocaties aan, om ze te restaureren 
en verhuren; de interessantste panden 
worden op gezette tijden opengesteld 64

- een variant daarop is de Britse 
Landmarktrust, die een netwerk aan 
erfgoedvakantiewoningen beheert 65

- wat dichter bij huis is er natuurlijk 
Herita, dat enkele Vlaamse monumenten 
in portefeuille heeft en ze ontsluit voor 
een zo breed mogelijk publiek. Herita is 
een partner van de Vlaamse overheid, 
stelt haar ontsluitingsexpertise ten 
dienste van de gemeenschap, fungeert 
als spreekbuis voor verschillende kleinere 
erfgoedorganisaties en organiseert ook 
sensibiliseringsactiviteiten, waaronder de 
jaarlijkse Open Monumentendag 66

Hoewel het de moeite loont om te rade te gaan bij openbare besturen of grote 
erfgoedorganisaties, zijn zij niet de enige mogelijke erfgoedontwikkelaars. In 
zogenaamde ecomusea is het zelfs de lokale bevolking zelf die het erfgoed uit haar eigen 
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leefwereld aan het publiek toont door middel van de meest uiteenlopende initiatieven. 
Niet zelden spelen ecomusea een rol in gebieden met een rijk ruraal of industrieel verleden, 
die zijn ingehaald door de economische realiteit. 67

Maar de meest verfrissende erfgoedontwikkelingen zijn toch de talrijke kleinschalige 
privé-initiatieven (de horecagelegenheden en kleinhandel, gastenkamers, kleine musea, 
kleinschalige evenementen ...) die een nieuw leven geven aan talrijke erfgoedlocaties en 
het publiek laten proeven van hun bijzondere karakter.
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Figuur 50: In de Gentse wijk Macharius, dicht bij 
“Portus Ganda”, liggen de ruïnes van de Sint-
Baafsabdij. In 2001 werd beslist om de abdij niet 
langer als een klassiek museum uit te baten, deels 
door een te beperkte publieke belangstelling. 
Voortaan bleef de abdij en de erin ondergebrachte 
collectie van stenen voorwerpen gesloten 
voor individuele of spontane bezoekers. De 
buurtbewoners kregen echter heimwee naar de tijd 
toen de abdij open was en ze in alle vrijheid de rust 
van de abdijtuin konden opzoeken. Zo ontstond bij 

enkelen het idee om de abdij opnieuw te openen 
voor en door de buurt. Begin 2007 gingen de “Buren 
van de Abdij” van start. Sindsdien worden er met de 
regelmaat van een klok activiteiten georganiseerd, 
steeds met het nodige respect voor de toch kwetsbare 
omgeving die de abdijtuin en -gebouwen vormen: 
een fototentoonstelling, een muziektreffen … Sinds 
2010 geeft ook de stad Gent opnieuw blijk van een 
grote interesse in deze bijzondere site. Voor de Sint-
Baafsabdij staat een nieuw ontsluitingstraject op het 
verlanglijstje, dat aansluit bij het nieuwe elan. 68
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Figuur 51: Verscholen in de regio Mechelen ligt 
het Ursulineninstituut, een verborgen parel van de 
art-nouveaustijl. De wintertuin van het voormalige 
‘Pensionnat de Demoiselles’ in Onze-Lieve-Vrouw-
Waver was anno 1900 een unicum in zijn katholieke 
context en blijft tot op vandaag verrassen met zijn 
feeërieke licht- en kleurenspel. Sinds 1995 ontfermt de 
vzw Wintertuin zich over het erfgoed op de site en 
werkt ze samen met verschillende partners aan een 
mooie toekomst voor het beschermde patrimonium 
van het Ursulineninstituut. Een enthousiaste ploeg 
vrijwilligers gidst jaarlijks zo’n 15 000 bezoekers 
rond in de Wintertuin. Ondertussen realiseerde die 

erfgoedvereniging - met steun van de congregatie 
en de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke 
overheden - al vier belangrijke en noodzakelijke 
restauratiedossiers. 

Vandaag tracht de vzw, met ondersteuning 
van diverse overheden, een gestructureerde 
erfgoedwerking en cultuurtoeristische ontsluiting uit 
te bouwen die voldoende inkomsten kan genereren 
om het aan haar toevertrouwde erfgoedgeheel voor 
de volgende generaties veilig te stellen. 69
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Figuur 52: Erfgoedontsluiting is lang niet altijd alleen 
een overheidszaak, maar het is soms toch wennen 
aan het commerciële karakter van sommige privé-
ontwikkelingen, zelfs al zijn ze soms goed voor de 
erfgoedzorg. Het Britse Alnwick Garden is bijvoorbeeld 
een nieuw aangelegde tuin, naar ontwerp van de 
Belgische tuinarchitecten Wirtz, op een voormalig 
moestuinperceel in het historische kasteeldomein van 
de hertogen van Northumberland. De tuin voegt een 
interessante verhaallijn toe aan het domein en is een 
goede bezoekersattractie, maar blijft in erfgoedkringen 
bijzonder controversieel, zowel door het ontwerp, de 
manier waarop het is gefinancierd en de pretparkachtige 
manier waarop het wordt beheerd. 70

Figuur 53: Erfgoedontwikkeling heeft vaak een 
maatschappelijke dimensie, ongeacht die van de 
organisatie erachter. Er zijn tal van voorbeelden van 
privéledenorganisaties, die een beroep doen op het 
brede publiek om fondsen te werven voor de aankoop, 
het behoud, het beheer en de ontsluiting van erfgoed. 

De Britse National Trust is het archetypische voorbeeld 
van een organisatie die dat op een bijzonder succesvolle 
manier doet en een breed netwerk aan eigendommen 
en attracties heeft opgebouwd, en een indrukwekkend 
ledenbestand. Ook Vlaanderen heeft een variant op 
de National Trust: de erfgoedorganisatie Herita. Herita 
beheert vandaag 13 Vlaamse monumenten, waaronder 
deze Hofkamer in het Antwerpse huis ‘Den Wolsack’ (met 
het iconische ‘Boekentoilet’), maar heeft de ambitie om 
uit te groeien tot de Vlaamse referentie voor openstelling 
van en publiekswerking in onroerend erfgoed. Herita 
werkt daarvoor onder andere aan de uitbouw van een 
erfgoednetwerk. 71

Figuur 54: Als iconisch erfgoed in overheidshanden 
belandt, wordt vaak geopteerd voor een publieke (en 
vaak culturele) herbestemming. Typevoorbeeld is het 
kasteeldomein van Gaasbeek, vandaag eigendom van de 
Vlaamse overheid, dat als groendomein en museum is 
ontsloten. 72
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Wie een erfgoedlocatie toeristisch wil 
valoriseren, moet er zich bewust van zijn 
dat er zowel inzake erfgoedzorg, als inzake 
toeristische projectontwikkeling talrijke 
regels, voorschriften en richtlijnen gelden, 
die eventueel impact kunnen hebben op 
het ontwikkelingsparcours en het eindre-
sultaat. Daartegenover staat echter dat 
de overheid ook allerhande vormen van 
ondersteuning biedt. 

Ga dan ook steeds ten rade bij Toerisme 
Vlaanderen en het agentschap Onroerend 
Erfgoed, de daarvoor bevoegde Vlaamse 
overheidsinstanties en laat u op maat 
informeren over de mogelijkheden en 
beperkingen die gelden voor uw project.73 
De agentschappen kunnen u ook de weg 
wijzen naar partnerinstanties in hun 
netwerk. 73  

WAT MET DE REGELTJES?
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Enkele aandachtspunten: 

- Soms is het consulteren van de agent-
schappen verplicht: bepaalde projecten 
zijn vergunnings-, toestemmings- of 
erkenningsplichtig en ook wie een beroep 
wil doen op financiële ondersteuning 
moet vanzelfsprekend bepaalde procedu-
res volgen. Zoek steeds contact vanaf de 
verkennende fase van het project, zodat 
misverstanden worden vermeden. In on-
derling overleg komen overigens vaak de 
creatiefste oplossingen tot stand.

- Voor beschermd onroerend erfgoed 
gelden bijzondere regels. Er zijn verschil-
lende beschermingsmogelijkheden, die 
variëren naargelang van de aard van het 
erfgoed, maar beschermde monumenten, 
stads- en dorpsgezichten en landschap-
pen zijn het meest bekend (en ook het 
talrijkst).75 Enkele Vlaamse erfgoedloca-
ties genieten daarenboven de status van 
UNESCO-Werelderfgoed. Een belangrijke 
consequentie van bescherming is dat voor 
het beheer (en dus ook de eventuele toe-
ristische ontwikkeling) van de beschermde 
locatie bijzondere voorschriften gelden. 
Als u aan de slag wilt met een beschermde 
erfgoedlocatie, is het consulteren van het 
agentschap Onroerend Erfgoed een nood-
zakelijke eerste stap.

- Hou er rekening mee dat het restaureren 
en renoveren vaak de eerste stap zijn van 
erfgoedontwikkeling en dat de keuzes die 
daarvoor worden gemaakt, impact kun-
nen hebben op de uiteindelijke gebruiks-
mogelijkheden van de locatie. Anderzijds 
is een multifunctionele invulling ook niet 
altijd de meest aantrekkelijke vorm van 
herbestemming. Vorm dus van bij het 
begin een duidelijk idee over de uitein-
delijke finaliteit van je project en schat 
ook de haalbaarheid en relevantie van de 
beoogde invulling goed in. Betrek Toerisme 
Vlaanderen vanaf het begin bij de be-

sprekingen met het agentschap Onroe-
rend Erfgoed, zodat tijdig een objectieve 
inschatting kan worden gemaakt van het 
toeristische potentieel van het project en 
afspraken kunnen worden gemaakt over 
de inpassing ervan in het restauratiedos-
sier. 

- Voor bepaalde cultuurtoeristische 
bestemmingen gelden nog andere 
richtlijnenkaders. Zo kan een inrichting 
als museum het best aan de internationale 
museum standaarden voldoen, ook als een 
inrichting tot huismuseum wordt overwo-
gen.76 Sommige erfgoed locaties herbergen 
ook erkende topstukken. Betrek het agent-
schap Kunsten en Erfgoed als dergelijke 
aspecten aan de orde zijn.77

- Toerisme Vlaanderen, het agentschap 
Onroerend Erfgoed en ook het agent-
schap Kunsten en Erfgoed bieden onder 
welbepaalde voorwaarden financiële 
ondersteuning aan. De accenten daarin 
kunnen evolueren. Voor de meest actuele 
informatie over de soorten financiële 
tegemoetkomingen, hun doelstellingen, de 
ondersteuningsvoorwaarden en prakti-
sche informatie kunt u daarom het best de 
websites van de respectieve agentschap-
pen consulteren.

- Besef dat die verschillende agentschap-
pen wel een eigen focus hebben en 
dat de middelen die ze ter beschikking 
stellen daarop zijn afgestemd. Het agent-
schap Onroerend Erfgoed ondersteunt 
onroerenderfgoedzorg, Toerisme Vlaan-
deren toeristische ontwikkeling … Wel is 
het zo dat de agentschappen, elk vanuit 
hun invalshoek, erfgoedontsluiting sti-
muleren en dat verschillende financiële 
ondersteuningsvormen soms comple-
mentair (kunnen) worden aangewend. 
Dat is een extra reden om de agent-
schappen zo veel mogelijk gecoördineerd 
te consulteren.
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Figuur 55: Veel erfgoedontsluitingsinitiatieven 
starten als lokale projecten. In het Waalse 
Bois-du-Luc wordt een volledige mijnsite in al 
zijn aspecten (de eigenlijke mijngebouwen, de 
kantoren, het hospitaal, de cité, de terrils ...) 
ontsloten door de lokale bevolking, waarbij niet 
(alleen) voor een klassiek museale aanpak is 
geopteerd. 78
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Figuur 56: Erfgoedzorg en toeristische ontwikkeling 
gaan vaak hand in hand. Het Gentse Gravensteen ziet 
er vandaag uit als een middeleeuwse burcht, maar dat 
is eigenlijk het resultaat van de grondige restauratie 
die een eeuw geleden werd uitgevoerd in de aanloop 
naar de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913. Hoewel 
die vorm van erfgoedzorg vandaag niet meer aan de 
orde is, blijft het monument tot op vandaag een top-
bezoekersattractie en wordt er stevig geïnvesteerd in een 
nieuwe restauratie, naar 21ste-eeuwse normen. 79

Figuur 57: Geslaagde erfgoedontsluiting vergt niet 
alleen de juiste ingrediënten, maar ook 
krachtenbundeling op het juiste moment. Het Lam Gods, 
bewaard in de Gentse Sint-Baafskathedraal, is een 
topstuk, onderdeel van een beschermd monument en een 
toeristische topattractie. De gecombineerde 
restauratiecampagne waaraan de kathedraal en het 
veelluik vandaag worden onderworpen, zijn het 
uitgelezen moment om ook de toeristische ontsluiting 
aan te pakken. 80

Figuur 58: Het ultieme doel van toeristische 
erfgoedontwikkeling is minstens ervoor te zorgen dat de 
streekiconen worden uitgespeeld. Extreme voorbeelden 
daarvan zijn te vinden in de Verenigde Staten, zoals 
Colonial Williamsburg, de gedeeltelijk gereconstrueerde 
hoofdstad van de Britse ‘13 Colonies’, waar met behulp 
van re-enacters passages uit de onafhankelijkheidsoorlog 
worden getoond aan het publiek. 81
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Figuur 59: De Gentse Boekentoren wordt 
momenteel gerestaureerd met behulp van een 
meerjarige restauratie-enveloppe. Hoewel het 
gebouw bibliotheek blijft, is het toch de 
bedoeling om het belvedère, dat uitzicht biedt 
over de stad en de wijde omgeving, publiek te 
ontsluiten. Zou dat kunnen leiden tot een 
oplossing zoals in de Leuvense bibliotheektoren, 
die met behulp van toeristische impulssubsidies 
een volwaardige toeristische attractie is 
geworden? 82
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LIJST MET ILLUSTRATIES

1

9

17

25

2

10

18

26

3

11

19

4

12

20

De letters staan voor iconische bezienswaardigheden (het ABC van de Vlaams-Brusselse 
‘must-sees’), meestal toeristisch goed ontwikkelde erfgoedattracties, waarin vaak zowel 
het agentschap Onroerend Erfgoed als Toerisme Vlaanderen hebben geïnvesteerd. De 
selectie heeft vanzelfsprekend geen officieel karakter en spreekt geen waardeoordeel 
uit.



85

1 Abdij van Park
2 Brouwerij Rodenbach
3 Cirio
4 Dossinkazerne
5 Ename
6 Fort Napoleon
7 Gravensteen
8 Hospitaal Schrijn
9 In Flanders Fields

10 Japanse toren
11 Koppenberg
12 Lam Gods
13 Mijn Winterslag
14 Nationale plantentuin
15 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
16 Plantin-Moretus 
17 Quartier Senegalais
18 Red Starline

19 Stadhuis Brussel
20 Tyne Cot
21 Universiteitsbibliotheek
22 Villa Carpentier
23 Wintertuin
24 Windmolen bokrijk
25 Yzertoren
26 Zoo Antwerpen

5

13

21

6

14

22

7

15

23

8

16

24
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1 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over het 
Wieler museum, zie www.wielermuseum.be. 

2 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over 
de UNESCO-Werelderfgoedlijst en de Belgische 
monumenten die erin zijn opgenomen, zie www.
whc.unesco.org/en/list. Voor meer informatie over 
de UNESCO-representatieve lijst van het immaterieel 
cultureel erfgoed van de mensheid en het Belgische 
immaterieel erfgoed dat erin is opgenomen, zie 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists.

3 Zie www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-vlaan-
deren-vakantieganger-anno-2011.

4 Foto © Stad Tongeren, Dienst Toerisme. Voor meer 
informatie over de Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten, zie 
www.immaterieelerfgoed.be/kroningsfeesten-tonge-
ren-zevenjaarlijks. 

5 Foto © Visit Flanders. Voor informatie over de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst, zie hoger. Voor meer in-
formatie over de Grote Markt en de evenementen die 
er plaatsvinden, zie www.brussel.be/artdet.cfm/5757. 
Voor meer informatie over het bloementapijt, zie 
www.flowercarpet.be. 

6 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over 
TRACK, zie www.track.be/nl. Voor meer informatie 
over het voorbije en komende Lichtfestival, zie www.
lichtfestivalgent.be/nl/lfg-2011. Voor meer informatie 
over de Gentse Feesten, zie www.uitinvlaanderen.be/
agenda/e/gentse-feesten-2014/f782455e-6f59-4401-
97c5-dc5f51031176.

7 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
kathedraal, zie www.dekathedraal.be/nl/index.php. De 
kathedraaltoren is ook een belfort, opgenomen in de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst (zie hierboven). 

8 Foto © B&B Verhaegen, Jan De Wilde. Voor meer 
informatie over het logement, zie www.neooselonneo.
be en www.bedandbreakfast-gent.be/_nl/ggg_detail.
php?id=98.

9 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
Limburgse steenkoolmijnen, zie www.toerismelimburg.
be/nl/mijnwereld. Voor meer informatie over het 
Mijnmuseum zie www.mijnmuseum.be. Voor meer 
informatie over ERIH, zie www.erih.net/nl. Momenteel 
wordt onderzocht of het gebied van de Hoge Kempen, 
waar de Limburgse mijnen zich situeren, kan worden 
erkend als UNESCO-Werelderfgoed. Voor meer infor-
matie hierover, zie www.rlkm.be/nl/hoge-kempen/
hoge-kempen-erfgoed-databank.

10 Voorbeelden van dergelijke erkenningen zijn de Eu-
ropa Nostra Awards, de Vlaamse monumentenprijs, de 
museumprijs, de labels ‘erkend museum’ (zie hierbo-
ven), de Franse kwaliteitslabels ‘maisons des illustres’ 
en ‘jardins remarquables’ (www.culturecommunication.

gouv.fr/En-pratique/Protections-labels-et-appellati-
ons/Le-label-Maisons-des-Illustres en www.culturecom-
munication.gouv.fr/En-pratique/Protections-labels-et-
appellations/Le-label-Jardin-remarquable).

11 Voor meer informatie over het charter, zie www.
enamecharter.org/index.html en www.enamecharter.
org/downloads/CharterNL.pdf.

12 Foto © Herita. Voor meer informatie over Raversyde,  
zie www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/
raversijde/Pages/welkom.aspx.

13 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over het 
In Flanders Fields Museum, zie www.inflandersfields.be 
en www.museumprijs.be/winnaars-museumprijs/2010. 
Voor meer informatie over de 100ste verjaardag 
van de Groote Oorlog, zie www.toerismevlaanderen.
be/100JaarGrooteOorlog.

14 Foto © Toerisme Riemst. Voor meer informatie over 
de mergelgrotten van Kanne en Zichen-Zussen-Bolder,  
zie www.riemst.be/toerisme/toerisme/bezienswaar-
digheden/mergelgrotten-kanne en www.riemst.be/
toerisme/toerisme/bezienswaardigheden/mergelgrot-
ten-zichen-bolder.

15 Foto © Zoo Antwerpen. Voor meer informatie over de 
zoo, zie www.zooantwerpen.be.

16 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
garnaalvissers te paard, zie www.immaterieelerfgoed.
be/de-garnaalvisserij-te-paard-in-oostduinkerke. Voor 
meer informatie over de UNESCO-lijst van immaterieel 
Werelderfgoed en het Belgische immaterieel erfgoed 
dat erin is opgenomen (zie hierboven). 

17 Foto © Visit Gent. Voor meer info over Tierenteyn,  
zie www.tierenteyn-verlent.be.

18 Voor meer informatie over het Keizersbastion,  
zie www.antwerpen.be/eCache/ABE/83/93/198.
Y29udGV4dD04MzkzMTQy.html.

19 Foto © Elodie Esprimont. Voor meer informatie over 
Wiels, zie www.wiels.org. Voor meer informatie over de 
High Line, zie www.thehighline.org.

20 Zie www.developtourism.com/museumsuccessfactors.
htm en www.demhist.icom.museum/shop/data/con-
tainer/AASLH_Kykuit_Findings.pdf.

21 Foto © Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel. 
Voor meer informatie over het museum,  
zie www.natuurwetenschappen.be.

22 Foto © Red Star Line Museum. Voor meer informative 
over het museum, zie www.redstarline.be. Voor meer 
informatie over de ontwikkeling van het Eilandje, zie 
www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/
Eilandje/Brochure_Het_Eilandje.pdf.
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23 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
Moerenpoort en andere Tongerse musea, zie www.
tongeren.be/Toerisme/Toerisme_Tongeren/Musea.

24 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
molen van Oostvleteren, zie www.toerismevleteren.
be/bezienswaardigheden/de-meestersmolen en 
www.molenforum.eu/MolenforumVlaanderen/index.
php?pagina=molendatabase/molen&id=96.

25 Het Handboek toegankelijkheid publieke gebouwen 
van Gelijke Kansen in Vlaanderen (www.toegankelijk-
gebouw.be/Handboek/tabid/36/Default.aspx) en de 
infofiches van Toerisme Vlaanderen (www.toeganke-
lijkreizen.be/fileadmin/bestanden/docs/fiches_tr.pdf) 
geven een eerste indruk van de topics die in dat 
verband aan de orde zijn.

26 Foto © Karel Breda. Voor meer informatie over de 
restauratie van de Sint-Martinusbasiliek, zie www.
karelbreda.be/projects/fiche.asp?id=32#.

27 Foto © Visit Flanders.

28 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over het 
openluchtmuseum, zie www.bokrijk.be.

29 Foto © Visit Flanders. Het huismuseum Villa les 
Zéphyrs is een pendant van het museum Kusthisto-
ries in Middelkerke (dat overigens zelf in een daartoe 
herbestemd postkantoor is gehuisvest),met een focus 
op historisch kusttoerisme. Voor meer informatie, zie 
www.kusthistories.be/kusthistories.aspx.

30 Zie in dit verband ook de krijtlijnen in internationale 
handvesten als de ICOMOS- charters van Venetië (www.
international.icomos.org/charters/venice_e.pdf) en 
Ename (zie hierboven).

31 Foto © Frans Leys.De gevel ligt nog steeds opgeslagen 
in een loods en kon voor het laatst worden bezocht 
naar aanleiding van een thematentoonstelling in het 
Brusselse Museum voor Schone Kunsten: www.cobra.
be/cm/cobra/nog/1.1055705. Voor een digitale recon-
structie van Hôtel Aubecq, zie www.c3a.be/nieuws/
c3a-wijzer/digitale-reconstructie-van-victor-hortas-
hotel-aubecq.

32 Foto © Visit Flanders.Voor meer informatie over 
de Sint-Pieterskerk, zie www.leuven.be/vrije-tijd/
toerisme/bezienswaardigheden/monumenten/sint-
pieterskerk.jsp.

33 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
Skywalk, zie www.sintromboutstoren.be.

34 Foto © Greet Vlegels. Voor meer informatie over het 
Rockoxhuis, zie www.rockoxhuis.be.

35 Foto © Semitour Périgord. Voor meer informatie over 
Lascaux II, zie www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml.

36 Foto © IRPA-KIK, Brussel. Voor meer informatie 
over de abdij van Herkenrode, de glasramen en hun 
huidige locatie, zie www.lichfield-cathedral.org/
Cathedral-Treasures/herkenrode-glass.html en www.
abdijsiteherkenrode.be.

37 De Toerisme-Vlaanderen-syllabus ‘vorm-de-vormers-
cursus voor reis(bege)leiders en gidsen’ vermeldt 
enkele indicatoren voor bezoekersimpact. 

38 Foto © Stad Tongeren, Dienst Toerisme. De beste 
hub voor de verkenning van archeologisch Tongeren 
en Limburg is vanzelfsprekend het Provinciaal Gallo-
Romeins Museum, in 2011 nog bekroond tot European 
Museum of the Year. Voor meer info over het museum, 
zie www.galloromeinsmuseum.be. Voor meer info over 
de award, zie www.europeanmuseumforum.ru.

39 Voor meer info over de brasserie, zie www.irismonu-
ment.be/nl.Sint-Gillis.Sint-Gillisvoorplein.11.html.

40 Foto © Mac Urata Photography.

41 Foto © Visit Flanders. Voor meer info over het MAS,  
zie www.mas.be. Voor meer info over de havenkranen,  
zie www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/Wat-is-er-
te-zien/Collecties/Kranen-van-Antwerpen.html. Zie ook 
de hoger vermelde passage over de ontwikkeling van 
het Eilandje.

42 Foto © Stoomcentrum Maldegem. Voor meer info over 
het Stoomcentrum, zie www.stoomcentrum.be

43 Foto © Visit Flanders. Voor meer info over het STAM,  
zie www.stamgent.be/nl.

44 Zie bijvoorbeeld ook het cahier ‘Museumwinkels – 
museum of winkel?’ van Culturele Biografie Vlaanderen 
(www.faronet.be/files/pdf/pagina/museumwinkels.pdf).

45 Foto © Martin’s Hotels. Voor meer info over de locatie,  
zie www.martins-hotels.com/nl/hotel/martins-
patershof.

46 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie het Island 
of Ireland Peace Park, zie www.greatwar.co.uk/ypres-
salient/memorial-island-of-ireland-peace-park.htm.

47 Foto © Stijn Bollaert. Voor meer info over Kazerne 
Dossin, zie www.kazernedossin.eu.

48 Foto © Visit Flanders. Voor meer info over het mu-
seum, zie www.hopmuseum.be.

49 Foto © Visit Flanders. Voor meer info over het pavil-
joen, zie www.inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/
relict/200891.

50 Voor meer info over de National Trust, zie www.natio-
naltrust.org.uk. Voor meer info over de ‘brown signs’, 
zie www.followthebrownsigns.com/brown-signs.

51 Een intererssante verkenning van het thema ‘toerisme 
en handicap’ in een onroerenderfgoedcontext is 
te vinden bij het Franse Centre des Monuments 
Nationaux (CMN), dat overigens zoals de National 
Trust een waaier aan toeristische diensten aanbiedt. 
Op de CMN-website worden verschillende fysieke en 
inhoudelijke ontsluitingstechnieken opgesomd voor 
verschillende types kansengroepen: visiteurs mal et 
non-voyants, visiteurs sourds et malentendants, visi-
teurs à mobilité réduite, visiteurs défients intellectuels. 
(www.handicap.monuments-nationaux.fr).
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52 Foto © Kasteel d’Ursel. Voor meer informatie over het 
kasteel, zie www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/cultuur-
huizen/kasteel_d_ursel.

53 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over het 
domein, zie www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/ave-
regten.

54 Foto © Warwick Castle. Voor meer informatie over de 
attractie, zie www.warwick-castle.com.

55 Zie in dit verband ook de National-Trust-doelstelling 
‘bringing places to life’ (www.nationaltrust.org.uk/
servlet/file/store5/item365051/version1/w-strategy-
next-decade-17-march.pdf) en de TDS-’checklist of key 
succes factors for museums & non-profit cultural 
attractions’ (zie hierboven).

56 Zie in dit verband ook ‘Arts Holland’, een initiatief van 
het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, het Ministerie van Transport en de 
steden van de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht) met de bedoeling om de positie te 
versterken van kunst en cultuur in de Randstad, de 
dichtst bevolkte regio in Nederland (www.artsholland.
com/genre/landmarks).

57 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over de 
begraafplaats, zie www.toerisme.diksmuide.be/Duitse_
Militaire_Begraafplaats/default.aspx?id=1323.

58 Foto © Visit Flanders. Voor meer informatie over het MOT, 
zie www.mot.be/w/1/index.php/MuseumNl/Museum.

59 Foto © Roelof Bakker. Voor meer informatie over het 
huismuseum, zie www.dennissevershouse.co.uk.

60 Foto © Alan McPhail, Northumberland Tourism. Voor 
meer informatie over het domein, zie www.howick-
hallgardens.org.

61 Enkele voorbeelden van dergelijke netwerken zijn His-
torische Huizen Gent (www.sintpietersabdijgent.be/nl/
content/historische-huizen-gent), Musea Brugge (www.
bezoekers.brugge.be/musea-2), Musea Stad Antwerpen 
(www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/34/048.html), de 
domeinen in beheer van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/zoe-
ken_via_google_maps), de ‘eigen instellingen’ van het 
agentschap Kunsten en Erfgoed (www.kunstenerfgoed.
be/nl/wat-doen-we/eigen-instellingen) ...

62 Zie www.culturespaces.com/fr/home.

63 Zie www.nationaltrust.org.uk/servlet/file/store5/
item365051/version1/w-strategy-next-decade-17-march.pdf.

64 Zie www.hendrickdekeyser.nl/site/3/100/de_toeganke-
lijke_panden.html.

65 Zie www.landmarktrust.org.uk.
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66 Voor meer informatie over de organisatie en de sites 
die ze beheert, zie www.herita.be.

67 Ecomusea zijn dan ook vaak gelieerd aan streek-
ontwikkeling (www.academia.edu/216026/
Ecomuseology_a_holistic_and_integrated_model_for_
safeguarding_spirit_of_place_in).

68 Foto © Hans-Ludwig Becker. Voor meer informatie 
over de buren van de abdij, zie:  
www.burenvandeabdij.be.

69 Foto © Eddy Van Leuven. Voor meer informatie over 
de vzw Wintertuin, zie www.olvwaver.be.

70 Foto © The Alnwick Garden. Voor meer informatie 
over de attractie, zie www.alnwickgarden.com.

71 Foto © Herita, Stefan Dewickere. Voor meer informa-
tie over de organisatie, zie www.herita.be.

72 Foto © Kasteel van Gaasbeek. Voor meer informatie 
over het domein, zie www.kasteelvangaasbeek.be.

73 Foto © G. Focant. Voor meer informatie over het ecomu-
seum, zie www.ecomuseeboisduluc.be/ecomusee.html.

74 zie www.toerismevlaanderen.be en  
www.onroerenderfgoed.be. 

75 Beide agentschappen beschikken over een uitgebreid 
netwerk aan partners, zoals Monumentenwacht (www.
monumentenwacht.be), de vzw Toeristische Attracties 
(www.toeristischeattracties.be) ...

76 Voor een actueel overzicht van de verschillende be-
schermingsstatuten en hun consequenties,  
zie www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming.

77 Zie de ICOM (International Council of Museums) ‘Code 
of Ethics for Museums’ (www.icom.museum/fileadmin/
user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf). 
Het toepassen van die code is een voorwaarde om in 
Vlaanderen officieel als museum te worden erkend. 
(www.kunstenerfgoed.be/ake/view/nl/433112-Kwali-
teitslabel.html). Professionele organisaties als DEMHIST 
pleiten voor huismusea, omdat ze geen klassieke 
musea zijn, maar ook als ‘locatie’ aan de bezoeker 
moeten kunnen worden getoond (www.demhist.icom.
museum/shop/data/container/AASLH_Kykuit_Fin-
dings.pdf).

78 Zie www.kunstenerfgoed.be.

79 Foto © Visit Flanders. Voor meer info over de attrac-
tie, zie www.visitgent.be/nl/node/6809.

80 Foto © Lukas, Art in Flanders. Voor meer info over de 
kathedraal, zie www.sintbaafskathedraal.be.

81 Foto © Colonial Williamsburg. Voor meer info over de 
attractie, zie www.colonialwilliamsburg.com.

82 Foto © Michiel Henryckx. Voor meer info over de 
Boekentoren en de lopende restauratie, zie  
www.boekentoren.be. 

83 Foto © King Arthur’s Labyrinth. Voor meer informatie 
over het ondergrondse aanbod in Wales, zie www.
visitwales.com/things-to-do/attractions/museums-
galleries/underground-attractions.

84 Foto © Ephorate of Antiquities of Imathia - Museum 
of the Royal Tombs of Aigai. Voor meer informatie 
over het museum, zie www.aigai.gr/en.

85 Foto © J. Van de Voorde en KMMA, Tervuren. Voor 
meer informatie over het Afrikamuseum en de lo-
pende restauratie, zie www.africamuseum.be/home.
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Figuur 60: Erfgoedontwikkeling is een oneindig verhaal. Een aantal van onze belangrijkste erfgoedtoeristische 
iconen is ondertussen zelf ook erfgoed geworden. Het Afrikamuseum in Tervuren is meer dan een eeuw oud en geniet 
intussen de status van beschermd monument. Tot voor kort leek het ook alsof de tijd er was blijven stilstaan, in die 
mate dat de oude museuminfrastructuur evenzeer een bezienswaardigheid was geworden als de wereldvermaarde 
museumcollectie. Nu het Afrikamuseum een grondige restauratie en renovatie ondergaat, en ook het museumconcept 
wordt geactualiseerd, is het verhaal van het gebouw dan ook een van de invalshoeken. Tijdens de renovatie is het 
museum uiteraard gesloten, maar er is wel een pop-up werking op poten gezet: collectiestukken worden getoond op 
tijdelijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en enkele eyecatchers zijn opgesteld op de meest onverwachte 
plaatsen. Zo is de opgezette olifant uit het Congolese Zuid-Kasaï met veel persaandacht overgebracht naar Technopolis 
in Mechelen. 85   

GEÏNSPIREERD? WAT NU?
De inspiratiegids  maakt een eerste verkenning 
van de meest relevante thema’s met betrekking 
tot toeristische erfgoedontsluiting mogelijk, 
maar roept wellicht ook een aantal nieuwe 
vragen op.

Ben je er na het lezen van deze gids, nog meer 
dan ooit, van overtuigd geraakt dat je een 
heuse ‘schat’ in handen hebt? Zie je voldoende 
mogelijkheden en wil je hiermee aan de slag?

Toerisme Vlaanderen en het agentschap 
Onroerend Erfgoed helpen je graag verder op 
weg. Ons contacteren kan via Ben De Vriendt 
(ben.devriendt@toerismevlaanderen.be) of Serge 
Defresne (serge.defresne@rwo.vlaanderen.be).
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