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introductie
1.1. | De cyclus ‘Conservation as Innovative Practice’
Op initiatief van DOCOMOMO Belgie en in samenwerking met het ae-lab van de
VUB (Brussel) en het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (KU
Leuven) werkt Stad en Architectuur vanaf het najaar 2013 mee aan een cyclus met
vier buitenlandse experts rond het thema ‘Conservation as Innovative Practice’.
Vier gerenommeerde experts krijgen een ruim platform om hun ervaring met de
praktijk en het onderzoek rond de conservatie van modern erfgoed te delen met een
breed publiek. Elke expert verzorgt daarbij een seminarie met studenten en onderzoekers en een publieke lezing, twee experts nemen bovendien deel aan een expertenmeeting met ambtenaren.
Het gaat om Franz Graf (EFPL Lausanne), Catherine Croft (Twentieth Century Society, Susan Macdonald (Getty Conservation Institute) en Jorge Otero-Pailos (Columbia University). Hoewel hun werkveld erg verschillend is, hebben deze vier experts
gemeen dat in hun benadering van het onroerend erfgoed de monumentenzorg niet
zozeer gericht is op behoud, maar als een innovatieve praktijk aanleiding geeft tot
nieuwe inzichten over de waarde en het potentieel van het architecturaal patrimonium.
Ieder vanuit zijn eigen achtergrond spreken zij over het potentieel van ons architecturaal patrimonium in de huidige context van snelle verstedelijking, demografische
verandering en culturele diversiteit. Zij gaan o.a. in op de vraag hoe monumentenzorg een innoverende praktijk kan zijn en tevens een antwoord kan bieden op deze
uitdagingen.

1.2. | De expertenmeetings
Voor Leuven, een stad die zich zowel wil profileren als eeuwenoude stad met een
rijk gebouwd patrimonium alsook als stad van architecturale en expliciet duurzame
vernieuwing (klimaatneutraal in 2030), speelt de reflectie rond het goed bewaren van
erfgoed en een beleid voor duurzaam patrimonium in bijzondere mate.
Met het oog op het ontwikkelen van een stedelijke visie rond deze problematiek, verwacht het lokale bestuur van Stad en Architectuur een directe inhoudelijke input. Zo
wil Stad en Architectuur informeren over geslaagde realisaties in een historische context maar ook over strategieën en werkwijzen op dit vlak elders, zowel in Vlaanderen
als daarbuiten. Ook wil zij deze voorbeelden spiegelen aan de lokale problematiek en
meehelpen bij de vorming van een beleidsvisie.
In het kader van deze cyclus heeft Stad en Architectuur daarom een netwerk opgebouwd van Vlaamse stedelijke ambtenaren die met erfgoed dagdagelijks bezig zijn.
Er blijkt in Vlaanderen een grote vraag te zijn naar collegiale uitwisseling tussen de
erfgoeddiensten van verschillende steden.
In de vorm van ronde tafelgesprekken behandelen deze experts verschillende themas
die vanuit hun werkveld als problematisch worden ervaren, bijvoorbeeld het verbreden van het draagvlak voor de stedelijke erfgoedvisie naar de vergunningverleners
of andere stadsdiensten, de verhouding tot de geëngageerde erfgoedverenigingen,
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de communicatie naar het grote publiek, de financiële haalbaarheid van erfgoedprojecten etc. Verder willen de expertenmeetings de ambtenaren informeren over
geslaagde realisaties in internationale context en veranderende strategieën en werkwijzen die zich op internationaal niveau ontwikkelen.
Het is de intentie van dit netwerk om als klankbord te dienen dat over de praktijken
van Vlaamse erfgoedzorg kritisch nadenkt en tenslotte aanbevelingen en visies formuleert naar het beleid op de verschillende niveaus.

1.3. | Agenda en deelnemers van meeting 1 met Catherine Croft
De tweede expertenmeeting vond plaats op vrijdag 14 maart naar aanleiding van het
bezoek van de Australische Sasan Macdonald, hoofd van de sectie ‘fieldprojects’ van
de Getty Conservation Institute in Los Angeles. Zij legt zich in het bijzonder toe op
het architecturaal erfgoed van de 20e eeuw en is de drijvende kracht achter het ‘Conserving Modern Architecture Initiative’. Het doel hiervan is kennis en expertise rond
het modern erfgoed samen te brengen, te ontwikkelen en te verspreiden.
Analoog een onderzoeksinteresse van Susan Macdonald boog de studieochtend
zich over de economische dimensie van erfgoed. Volgende aspecten kwamen aan
de orde: het herbekijken en herwaarderen van onroerend erfgoed als economische
opportuniteit, de bijdrage van erfgoed aan de economische heropleving van buurten, het meten van de effecten van investeringen in cultureel erfgoed, kosten/baten
analyses en andere tools voor een waardebepaling van erfgoed, beleidsmaatregelen
als subsidies en steunprogramma’s en de rol en capaciteit van de lokale overheid in
relatie tot erfgoedmanagement.
Aan de deelnemers werd gevraagd actuele cases uit de eigen praktijk op tafel te
brengen. Iedere stad formuleerde daarbij de probleemstelling of thematiek waarover
aansluitend kon worden gediscussieerd.
De agenda van de studieochtend was als volgt:
9u30

Voorstelling deelnemers + agenda

9u45

“Fundamentals of Economics of Conservation”
Introductie door gastspreker prof. Christiaan Ost en commentaar door Susan Macdonald

10u45

De impact van erfgoed op andere sectoren
Erfgoed en toerisme en de economische return
Van een kapperszaak tot de monumentale kerken: econo-

Brugge
Antwerpen

mische verwevenheid van erfgoedzorg op micro-, mesoen macrovlak
De waarde van een integrale aanpak van architectuur en

Gent

monumentenzorg en de gevolgen voor beleid en economie
12u15

Herwaardering van buurten en gebouwen
Herwaardering van erfgoed als motor voor economische,

Antwerpen

sociale en stedenbouwkundige herwaardering van buurt:
de casus van het Antwerpse Eilandje
Het subsidiesysteem voor ‘restauratie van merkwaardige,

Gent

niet beschermde gebouwen’
13u

afsluiting
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Petra Griefing

Ir. Arch., artistiek coördinator vzw Stad en
Architectuur

economie van het
erfgoed
2.1. | Basisprincipes van de economie van het erfgoed
Stad en Architectuur had voor deze meeting Prof. Christian Ost uitgenodigd als keynote-spreker. Hij introduceerde de deelnemers in de thematiek van ‘de economie
van het erfgoed’ en paste deze toe op historische steden. Het thema is relatief recent
en werd door prof. Raymond Lemaire en Christian Ost na het Europese monumentenjaar 1975 opgestart als werkveld binnen de economische wetenschap. We starten
met het schetsen van het denkkader en het definiëren van enkele begrippen.
De economie of de economische wetenschap heeft als doel het beheren van het
verbruik van zeldzame en niet vernieuwbare bronnen (grondstoffen, middelen, ...).
Belangrijk voor dit begrip zijn een aantal kadergegevens waarvan bij de traditionele
benadering van de economie wordt uitgegaan.
1. De nadruk van de economische benadering ligt op efficiëntie: beheer veronderstelt het zo efficiënt mogelijk inzetten van de middelen bij het tegemoet komen van
een vraag. Hoe kunnen we meer produceren met minder verbruik? De economische
benadering gaat niet uit van de stabilisering of vermindering van de vraag of het
verbruik.
2. Het betreft een (vrije) markt gedreven proces: vraag- en aanbodzijde zijn in een
constante wisselwerking met elkaar en de bepalende factor is steeds de verhouding
tussen de kostprijs van de middelen ten opzichte van de opbrengst van de initiatieven. Overheidsplanning van dit proces wordt niet als basisprincipe meegenomen.
3. De economie drijft op korte en middellange termijn beslissingsprocessen, dit in
tegenstelling tot de principes van duurzame ontwikkeling waar lange termijn denken
centraal staat.
Voor het begrip van de ‘economie van het erfgoed’ zijn volgende definities relevant:
Het onroerend erfgoed mag in deze economie niet worden gezien als een goed of
een stock van goederen maar als een generator van opbrengst. Deze opbrengsten
zitten vooral in de diensten die ontstaan rond het erfgoed. De opwaardering van het
erfgoed genereert een continue stroom aan economische activiteit. De traditionele
marktbenadering is echter slechts beperkt bruikbaar bij de evaluatie van conservatieprojecten omwille van twee redenen: 1. erfgoed is een publiek goed, zelfs indien het
onroerend (erf)goed in privaat bezit is, is minstens een deel van de opbrengst publiek doordat het publiekelijk erkend is als erfgoed en 2. de impact (opbrengst, winst,
...) van erfgoed zit grotendeels in sectoren die niet door een markt te sturen zijn.
De marktlogica van vraag en aanbod met de kostprijs als parameter heeft op deze
‘neveneffecten’ weinig invloed. De impact van erfgoed conservatie voor de culturele,
sociale, wetenschappelijke en ruimtelijke sectoren is groot maar moeilijk meetbaar.
Daarom is de logica van een marktgestuurde economie moeilijk toepasbaar voor het
erfgoed.
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ECONOMICS OF CONSERVATION in a nutshell
The economic value of the heritage is two-fold: the heritage as a commodity
(stock value), and the heritage as a service-provider (flow value)

Heritage goods are mostly non-rival and non-excludable goods, which characterizes
public goods. Victor Hugo wrote « L’usage d’un monument appartient à son
propriétaire, mais sa beauté appartient à tout le monde » (The use of a monument
belongs to its owner, but its beauty belongs to all)
The heritage creates externalities (off-market impacts). If the market fails to make the
necessary adjustments, the central authority should correct the market failures

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014

3

“It should not be difficult to accept that tangible cultural heritage can be
considered a form of capital. Heritage items such as a painting by Rembrandt
or a historic building can be seen as assets:
- both required investment of physical and human resources in their
original manufacture and construction;
- both will deteriorate over time unless resources are devoted to
their maintenance and upkeep;
- both give rise to a flow of services over time that may enter the
final consumption of individuals directly (e.g. when people view the painting
in a museum or visit the historic building) or that may contribute to the
production of further goods and services (e.g., when the painting inspires the
creation of new artworks or when the historic building is used as a
commercial office space)”.

David Throsby, Cultural Capital and Sustainability Concepts in the Economics
of Cultural Heritage, in Assessing the Values of Cultural Heritage, Research
Report, Getty Conservation Institute, 2002, p. 104
Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014

4

Heritage is considered as a cultural capital, and conservation projects are
considered as investment projects
Cost-benefit analysis measures the return on investment of a conservation
project, or aggregated present value of net benefits yielded by the
investment project compared to the present value of the project’s capital
costs
Shortcomings:
- the scope of outcomes and stakeholders
- the measure of intangible outcomes in monetary terms
- the project lifetime

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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Conservatie, restauratie en herbestemming van erfgoed vergt een investering. Deze
investering is een kost of prijs die vandaag in het erfgoed wordt gestoken en in de
toekomst een stroom aan diensten en opbrengsten genereert. Wanneer we de waarde van erfgoed meten aan de hand van de diensten over de volledige levensduur
van het erfgoed is deze waarde enorm. De levensduur is namelijk vele malen groter
dan de termijnen waarmee de economische kosten/baten analyse worden gemaakt.
Naast de opbrengstperiode zijn er nog andere problemen: het aantal belanghebbenden bij het erfgoedproces is veel groter en breder dan bij traditionele processen en
de vorm van bepaalde opbrengsten zoals immateriële laat niet toe deze eenvoudig
te kwantificeren. De evaluatie van de investering, een basisprincipe van de economische reflex, kan dus niet gebruik maken van de traditionele schema’s uit de economische wetenschap.
De economische waarden van het erfgoed moeten dus gedefinieerd worden om ze
hanteerbaar te maken in een economische benadering.
1. Eerst is er de duidelijk meetbare economische impact van het erfgoed. Deze bestaat uit verschillende onderdelen, vaak meet- en vergelijkbaar onder de vorm van
een kostprijs of vergelijkbaar cijfer. De letterlijke opbrengsten uit het onroerend
erfgoed: de gebruikswinsten (uit verhuur van onroerend goed, ...), de opbrengsten
uit toerisme (uitgaven van bezoekers aan erfgoed, ...) en – minder eenvoudig - de
macro-economische impact (vervolgopbrengsten). Verder is de jobcreatie door de
conservatie- en restauratiewerken als maatschappelijke winst meetbaar. Ten derde
is ook de fiscale opbrengst voor de overheid perfect als tool te hanteren want becijferbaar. Deze waarden zijn eenvoudig hanteerbare parameters in een economische
benadering.
2. Tevens zijn er een aantal aspecten aan het erfgoed die duidelijk een meerwaarde
opleveren maar niet meteen vermarkt kunnen worden; deze zijn dan ook veel moeilijker te evalueren. Erfgoed vergt energie, tijd en geld van mensen zonder dat er
iets van terugkomt dat in gelijkwaardige munt is uit te drukken. Aan die investering
is wellicht een bovengrens: ‘wat mensen bereid zijn te geven voor het behoud van
erfgoed’ is dan ook een indicator voor de waarde ervan . Dit zijn waarden die niet
voortkomen uit het letterlijke ‘gebruik’ van het erfgoed maar toch te belangrijk om bij
de economische benadering uit te sluiten. Een vergelijkbaar onderwerp is de zogenaamde milieueconomie (‘environmental economics’), die het verlies van bedreigde
soorten economisch probeert te vertalen. De laatste decennia is heel wat werk verricht om voor de erfgoedeconomie deze waarden in te schatten. De bereidheid tot
behoud van erfgoed uitdrukken als een ‘potentiële contributie’ is een mogelijkheid
tot cijfermatige benadering.
3. Erfgoed heeft een culturele impact, of maakt deel uit van een culturele rijkdom.
Het cultureel belang is echter een subjectieve inschatting van de belanghebbenden,
hoe wetenschappelijk deze ook onderbouwd wordt. Hierbij botsen we op de limieten
van de economische benadering: er zijn weliswaar indicatoren maar de kwantificeerbaarheid van de culturele impact is niet mogelijk.
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Het schema van waardenbepaling vanuit een economisch oogpunt toepassen op
een alleenstaand gebouw hoeft nog niet zo ingewikkeld te zijn; de benadering voor
een historische stad is meer uitdagend. Het is duidelijk dat de traditionele economische benadering voor de bepaling van de inkomsten en uitgaven voor een stad niet
voldoet en voor het erfgoed overwegend negatief zou uitvallen.
Het culturele kapitaal van de historische stad bestaat uit onroerend patrimonium,
culturele activa en ruimtelijke kwaliteiten. Betreffende de culturele activiteiten in steden bestaat er veel onderzoek naar indicatoren die in (economische) evaluaties van
het cultuurbeleid worden gehanteerd. Deze zijn ook in staat om te wegen op het beleid en de besluitvorming. Ook betreffende de ruimtelijke kwaliteit (publieke ruimte,
mobiliteit, bereikbaarheid, ...) wijzen studies aan de hand van indicatoren van de
impact van de inspanningen op het economisch heropleven van een stad (bijvoorbeeld door de vastgoedprijzen, leegstand, ...). Zo heeft bijvoorbeeld de bewandelbaarheid van de dienstenzone een stijging van de huizenprijzen tot gevolg (voor de
historische stad). Een ander voorbeeld is de bezoekersaantallen vergelijken met de
ruimtelijke draagkracht of capaciteit. Verschillende studieparameters en indicatoren
laten toe de impact te becijferen of grafisch te verduidelijken. Voor erfgoed zijn deze
indicatoren zoals gezegd minder bestudeerd, duidelijk of ingeburgerd.
Er is wel duidelijk een wisselwerking en samenhang tussen de activa van de historische stad. Investeringen in kwaliteitsvolle publieke ruimte of de uitbouw van een
dynamisch cultureel leven hebben invloed op de aantrekking van investeringen in het
patrimonium en vice versa. Hedendaagse citymarketing gaat meer dan de inrichting
van de straten en pleinen over de levenskwaliteit van de mensen die er wonen. Dit
betekent dat de ontwikkeling van een kennisgebaseerde economie, lokale jobcreatie,
een dynamisch cultureel leven, een toegankelijke mobiliteit en groenvoorzieningen,
voor historische steden nieuwe bewoners en bijgevolg ook investeringen zullen aantrekken, ook in het erfgoed. In de andere richting zullen investeringen in de conservatie, restauratie, herbestemming en publiek gebruik van erfgoed ook een positieve
invloed hebben op de dynamiek van het culturele leven en de ruimtelijke kwaliteiten
van een stad (Beide zijn echter bij uitstek publieke hefbomen). De macro-economische impact van een erfgoedproject kan bijvoorbeeld afgemeten worden aan de
opstart- of uitbreidingscijfers van nieuwe creatieve of innovatieve initiatieven en aan
het losweken van private investeringen in de nabijheid van het project.

ASSESSMENT OF ECONOMIC VALUES
(expressed in monetary terms)

A) ECONOMIC IMPACTS AS OBSERVABLE FINANCIAL (MARKETABLE) FLOWS :
1- OUTPUT OF GOODS AND SERVICES
(i). Values from the use/function of the heritage
(ii). Values from tourism and visitors (direct + indirect)
(iii). Values from macro-economic impacts
2- IMPACT FROM CONSERVATION WORKS
3- BUDGET EXPENDITURES AND FISCAL INCOME
B) ECONOMIC IMPACTS AS NOT OBSERVABLE FINANCIAL (NOT MARKETABLE)
FLOWS (NON MARKET BENEFITS, NON USE VALUES):
- EXISTENCE, OPTION, BEQUEST VALUES
C) CULTURAL IMPACTS AS PERCEIVED BY THE STAKEHOLDERS:
- AESTHETIC, EDUCATION, SOCIAL COHESION,…
Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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OUTPUT OF GOODS AND SERVICES - VISITORS

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014

8

OUTPUT OF GOODS AND SERVICES – IMPACT FROM TOURISM ON BUSINESSES

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014

9

NON MARKET BENEFITS - VISITORS

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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CULTURAL INDICATORS - VISITORS

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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THE CULTURAL CAPITAL AS A GROUPING OF ASSETS
Heritage assets

Monuments
Historic buildings
Architectural ensemble
Contemporary
architecture

Cultural assets

Museums
Intangible (festivals,
carnavals…)
Arts and crafts
Art galleries
Performing arts
(Education)

Spatial assets

Streets
Squares
Urban furniture
Green areas
Riverfront
Natural assets

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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INEUM Consulting for the
Forum d’Avignon

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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SPATIAL ASSETS
Analytical tools of urban form and urban designs (Space syntax, Bill Hillier)
Accessibility and diversity as measurement of urbanity (Lars Marcus)

Privately owned public spaces (POPS), The New York experience High Line
(Jerome Kayden)
Impact of walkability on real estate values (CEOs for Cities, Joe Cortright)
Cittaslow, Slow city as attracting investors and residents www.cittaslow.org

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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Tentative
mapping of
the carrying
capacities and
visits
Digitalized 2- and
3-dimensional
graphical displays
of the historic
center of Diest in
Belgium

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014

ASSESSMENT OF ECONOMIC VALUES
FROM HERITAGE-RELATED URBAN ASSETS
(with the help of indicators and maps)

Heritage assets

Cultural assets

Spatial assets

Economic values
OUTPUT OF GOODS AND SERVICES
(i). Values from the use/function of the urban assets
(ii). Values from tourism and visitors (direct + indirect)
(iii). Values from macro-economic impacts
IMPACT FROM CONSERVATION WORKS
BUDGET EXPENDITURES AND FISCAL INCOME
EXISTENCE, OPTION, BEQUEST VALUES ( Willingness-to-pay)
Cultural values
AESTHETIC, EDUCATION, SOCIAL COHESION,…
Spatial values
URBANITY, ACCESSIBILITY, DIVERSITY, WALKABILITY,…
Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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OUTPUT OF GOODS AND SERVICES
Values from macro-economic impacts

WHAT ATTRACTS INVESTORS AND NEW
RESIDENTS IN CITIES?
“The new trend is to sell a city on its
people and their lifestyle”
Fiscal incentives
Local labor and skills
Knowledge economy
Lifestyle, quality of life
Contemporary urban design
Cultural intensity
A Danish investement agency

Throsby, World Bank, 2012

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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Visual arts activities in Province of Venetia, Italy
The cross-sector dynamics (locations and clusters)
Source: IUAV and Christer Gustafsson

Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014

Managing historic cities with economic values

Economic values generated by heritage, cultural and spatial assets are
strengths and weaknesses for the local authorities in facing changes in the
urban context
URBAN DEVELOPMENT AND URBANIZATION
- increase in population, immigration flow, development projects,
gentrification, housing market,…
DEVELOPMENT, RESTRUCTURING, INNOVATION
- infrastructure works, widening of roads, transportation, creative industries,
training and education,…
CULTURAL TOURISM
- increase in tourism, development of hospitality tourism, regulation,…
ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
- flooding prevention, environmental regulations, energy-saving investments,
green building, sustainable industries,…
Chr. Ost Economics of Conservation Stad en Architectuur Leuven March 14 2014
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nuttige links naar
rapporten

•
•

http://whc.unesco.org/en/series/27/
http://whc.unesco.org/en/activities/727/

•
•
•

www.cittaslow.org
http://www.forum-avignon.org
https://www.forum-avignon.org/sites/
default/files/editeur/2010_Etude_Ineum_UK.pdf

•

http://www.getty.edu/conservation/
publications_resources/pdf_publications/

•
•

21

values_cultural_heritage.html
http://www.getty.edu/conservation/
publications_resources/pdf_publications/

•
•

EXAMPLE OF SWOT ANALYSIS
Internal factors

Positive factors
STRENGTHS

Negative factors
Poor urban infrastructures

Opera, theatres, exhibitions

Lack of tourist accomodations

High level skills for heritage
administrators and caretakers

City budget constraints

 Good perceptions of the
heritage by the residents

External factors

Positive visitors and tourism
trends
Change in the national regulation
towards decentralized authority
Official cultural status award

cations/

•
•

No visitor centre

economics_and_heritage.html
http://www.getty.edu/conservation/
publications_resources/pdf_publi-

Lack of fiscal incentives

OPPORTUNITIES

http://www.getty.edu/conservation/
publications_resources/pdf_publi-

WEAKNESSES

World heritage monuments

chaco_culture_park.html

cations/

•
•

THREATS
Risk of natural disaster

values_heritage_research_report.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470655747.html

 Political instability

•

Economic recession

http://siteresources.worldbank.org/
EXTSDNET/Resources/

Mass-tourism

•
•

Economics_of_Uniqueness.pdf
http://siteresources.worldbank.org/
INTURBANDEVELOPMENT/
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Resources/336387-1169585750379/
UDS16_

WHAT IF WE WANTED TO APPLY THIS TO A FLEMISH CITY (FOR EXAMPLE LEUVEN) ?
(Changes over time / Target site vs. control site)

Investment+in+Urban+Heritage.pdf

•

http://siteresources.worldbank.
org/EXTLACREGTOPURBDEV/

1- ECONOMIC INDICATORS
1.1- OUTPUT OF GOODS AND SERVICES
(a). Rent values and property prices
(b). Tourism impacts
(c). Indirect tourism impacts on businesses
(d). Impacts on residents
(e). Impact on museums, galleries
(f). Macro-economic impacts on business in general
1.2- LOCAL IMPACTS FROM THE HERITAGE INVESTMENTS
1.3- BUDGET EXPENDITURES AND FISCAL INCOME
1.4- NON MARKET BENEFITS (willingness-to-pay)
2- CULTURAL INDICATORS
(survey on perceptions about cultural impacts)
3- SPATIAL INDICATORS
(urban criteria to be defined)
4- SWOT ANALYSIS
4.1- STRENGTHS and WEAKNESSES of the LEUVEN HERITAGE
4.2- OPPORTUNITIES and WEAKNESSES for LEUVEN
5- ROUNDTABLE DISCUSSIONS WITH STAKEHOLDERS

Resources/

•
•

UrbanStrategy_English.pdf
http://www.amazon.fr/PrivatelyOwned-Public-Space-Experience/
dp/0471362573

•

http://www.undp.org/content/undp/
en/home/librarypage/poverty-reduction/realizing-the-future-we-want/
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Voor een stad blijkt de SWOT analyse een bijzonder praktische tool om stedelijke
processen en veranderingen te analyseren. Strenghts, Weaknessen, Opportunities
en Threats. Voor de stedelijke diensten begaan met stadsontwikkeling zijn de sterkten en zwakten relatief eenvoudig om op te lijsten, de kansen en bedreigingen zijn
dat veel minder omdat het externe factoren zijn waarop men denkt geen invloed te
hebben. De economische benadering van de erfgoedzorg laat zien dat er wel degelijk
indicatoren zijn die gebruikt kunnen worden om de kansen van erfgoed in stedelijke
processen te vergroten en de bedreigingen waarmee we te maken kunnen krijgen te
voorspellen.

2.1. | Reflecties Susan Macdonald
Men merkt inderdaad een stijgend belang van de economische context in de evaluatie van erfgoedprojecten. Om steun te krijgen voor conservatieprojecten, dient men
de economische weerslag te onderzoeken. Dit betekent echter ook een nieuwe en
belangrijke uitdaging voor lokale overheden. In erfgoed is het duidelijk dat de overheid een rol te spelen heeft, dat overheidsingrijpen nodig is. Europa heeft een lange
traditie in de leidende rol die de overheid speelt. De druk van de economische reflex
echter om een continue stroom aan opbrengsten te genereren, is niet te onderschatten, ook niet op overheidsniveau. Er is een grote vraag naar het versoepelen van de
wetgeving rond erfgoed en het verminderen van de overheidsinterventie. Maar een
grote drempel is ook dat de overheid moeilijk zelf op een creatieve en innovatieve
manier omgaat met het erfgoed of samenwerkt met private partners om een creatieve omgang met de economische problematiek mogelijk te maken. Het is juist te
stellen dat de algemeen aanvaarde SWOT analyse bij overheden nauwelijks ingang
vindt. Hoe moeten wij ervoor zorgen dat er een evenwicht ontstaat ten voordele van
het erfgoed: een evenwicht waarbij de economische sector de waarde erkent van het
culturele kapitaal van erfgoed en de overheid de waarde van het duidelijk economisch discours integreert?
Christian Ost voegt daaraan toe dat er een probleem is als beide partners niet in
evenwicht geraken. In de wereld van erfgoed conservatie is er een gebrek aan een
markt en aan een economische reflex. Het economische argument is evenwaardig
aan de andere in het erfgoedverhaal. Het is niet goed om de markt meteen af te
schermen van het erfgoed. Pas wanneer de markt geen antwoord vindt binnen de
opgelegde context zal overheidsingrijpen kunnen. In die zin evolueert men naar
publiek-private samenwerkingen. Beide partners moeten het gevoel hebben in gelijkheid aan een project te werken en er evenveel voor terug te krijgen. Om een dergelijke
samenwerking te organiseren, is het noodzakelijk om de beschikbare informatie te
delen, maar ook de wensen en mogelijkheden van iedere partner kenbaar te maken.
We hebben nood aan een duidelijke set indicatoren, aan onderzoek, aan cijfers, aan
monitoring, aan vergelijkingsmateriaal, om ervoor te zorgen dat beide partners elkaar begrijpen. De erfgoedwereld ziet nog te vaak de andere sectoren als een bedreiging voor het erfgoed. De economische wetenschap toegespitst op erfgoed kan die
informatie aandragen en dit kader scheppen.
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de impact van erfgoed
op andere sectoren
3.1. | Erfgoed en toerisme en de economische return (Brugge)
Het historische stadscentrum van Brugge met 20.000 inwoners ontvangt ieder jaar
meer dan 4 miljoen toeristen. Hiervan blijven er 1,7 miljoen overnachten in de stad
en dat aantal stijgt met 5% per jaar. Het toerisme in de stad kwam al op gang in
de (neogotische) 19de eeuw en al in 1877 bestond er een premie voor de kunstige
herstelling van private gebouwen. Vandaag gaat er van het totale budget van de stad
ongeveer 3% of 6,8 miljoen naar restauratiewerken. Vanaf de jaren 1970 wordt het
toerisme actief gestimuleerd en in 1990 ontstaat de eerste tegenbeweging: S.O.S.
Brugge die de aandacht vestigen op het conflict tussen massatoerisme en de bewoonbaarheid van de stad. In 1996 wordt de hotelstop ingevoerd: nieuwe hotels
in het centrum van de stad zijn niet nodig en worden beschouwd als een gevaar
voor het behoud van het erfgoed, ook worden geen nieuwe vakantiewoningen meer
toegelaten. Bed & Breakfasts zijn toegelaten enkel wanneer ze gelegen zijn in de
hoofdwoning van de uitbater. De laatste jaren is er enkel een groei vast te stellen in
deze laatste groep; veel eigenaars grijpen de mogelijkheid om een groter stedelijk
huis te kopen. Het toerisme is voor de stad een belangrijke werkgever; na de haven
van Zeebrugge en het onderwijs staat de toeristische sector garant voor ongeveer
5000 banen in de stad. Maar er is een maximumgrens aan de capaciteit van de stad
voor het massatoerisme. Hoe reageert Brugge hierop? Enerzijds wordt het overnachtingstoerisme gestimuleerd ten opzichte van het dagjestoerisme, anderzijds wordt
het bezoek in de minder populaire periodes gestimuleerd door net dan culturele evenementen te plannen. Zoals vaak bij massatoerisme is de spreiding een probleem
en is het afstemmen van de hotelcapaciteit op de piekmomenten geen kwalitatieve
oplossing.




Historical evolution
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neo-gothical movement
(city premium for restorations since 1877)
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tourists since 1816 (Wa-

1970’s and 1980’s: stimulating tourism

•

S.O.S. Bruges for a livable
city (1990)
hotel-stop (1996)/ stop on
holiday homes

•

threat for the preservation
of the city
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Economy

•

Harbour of Zeebrugge:
26.000 jobs

•
•

Education: 8.000 jobs


 
 

 
 






Tourism: 5.000 jobs - 272
million €/year
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Current city policy
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attracting people in less
‘popular’ periods: january,
february and mid-weeks

*

big events during
winter / international
marketing

*
*

congress tourism
+5,4% overnights
each year (2007-2011)










 





























 

De stad Brugge heeft een premiestelsel voor de restauratie van niet beschermd stedelijk patrimonium. Privéeigenaars kunnen wanneer hun project inhoudelijk aansluit
bij de wensen van de stad 50% toelage krijgen voor de restauratie van de straatgevels
en 30% voor andere elementen met een maximum van 18.750, 00 euro per project.
Per jaar worden zo in Brugge een 20 tot 30 tal restauraties uitgevoerd met een totaal
toelagebedrag van de stad van 400.000 €. De stad investeert hiermee niet alleen in
een gerestaureerd patrimonium maar ondersteund tevens het vakmanschap en vergroot de kennis binnen restauratie. Op deze wijze werd het private patrimonium van
de binnenstad al grondig aangepakt met een 1000-tal projecten sinds de start van de
betoelaging. Vandaag is er een shift merkbaar naar de recentere gebouwen in de rand
van de stad. Daarnaast zijn er natuurlijk ook grote uitgaveposten van de stad aan de
restauratie van eigen monumenten, aan inrichtingswerken van het publieke domein
en aan het ruimen van de kanalen (reien) en zelfs aan funerair erfgoed.
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3.2. | Discussieronde: kwaliteitslabel voor erfgoedwerken
Brugge is natuurlijk een apart verhaal. 90% van de bewoners stelt erg graag in (groot)
Brugge te wonen; de leegstand in de stad is erg beperkt. De financiële middelen zijn
voorhanden. Het budget is momenteel toereikend om elk jaar projecten te doen.
Toch is er een politieke druk tegen een te grote impact vanuit monumentenzorg. Het
positieve verhaal kan verder uitgebreid worden met de becijfering van de onrechtstreekse invloed op de werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector en de ontwikkeling van een vakmanschap wanneer specifieke eisen aan de restauratiewerken
zouden worden opgelegd.
In Brugge is er een vakopleiding voor uitvoerders in de restauratiesector waar de stad
in participeert. Door zelf een markt te creëren via de restauratiepremie ondersteunt
de stad de ontwikkeling van de opleidingen. Maar dan moet een kwaliteitseis ten
opzichte van de betoelaagde werken er natuurlijk wel zijn, zodat het vakmanschap
ondersteund wordt. Het is een dure sector en daarom is erkenning van het vakmanschap belangrijk. Er is een generatiewissel aan de gang in de aannemerswereld en
voor de jongeren is vakmanschap, ambacht en kennis van belang. Daarom is het
ook zo relevant dat de stad zelf opleidingen organiseert die naast het aanleren van
kwaliteitswerk ook drempelverlagend werkt.
De Vlaamse Overheid heeft het statuut van de erfgoedondernemer in het leven geroepen. Deze structuur zou een positieve invloed op het vakmanschap, de kwaliteit
van het werk en de opleidingen moeten hebben. De vraag is of er een kwaliteitscontrole gekoppeld is aan het statuut van erfgoedondernemer, zodat het ook een gemakkelijk hanteerbaar kwaliteitslabel wordt. Het is natuurlijk wel zo dat men voor onderhoudswerken de opdrachtgever niet kan verplichten om met bepaalde aannemers
te werken, dit in tegenstelling tot restauratiewerken aan beschermde monumenten.
Hiervoor bestaan selectiecriteria bij de gunning van het werk. Bij onderhoudswerken
heb je veel minder controle op het inhoudelijke van het werk. Een kwaliteitslabel voor
uitvoerders zou goed zijn maar is momenteel niet voorzien in de regelgeving.

3.3. | Van een kapperszaak tot de monumentale kerken: economische verwevenheid
van erfgoedzorg op micro-, meso- en macrovlak (Antwerpen)
Inleidend een goed voorbeeld uit Antwerpen: het tuinpaviljoen van het Pulhof. Na de
sloop van het kasteel in 1963 en de bouw van appartementsblokken op de site bleef
het paviljoen staan. Vandaag is het een goed draaiende en aantrekkelijke eenkamerkapperszaak.
Antwerpen is net zoals Brugge een toeristische stad. Vooral de monumentale kerken
zijn een aantrekkingspool maar tevens natuurlijk Rubens en de barok, en enkele bekende musea. De vijf barokke kerken trekken 625.000 bezoekers per jaar, een aantal
dat de laatste jaren duidelijk groeiende is. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ontvangt
als enige betalende van de vijf, 282.000 bezoekers per jaar. De stad heeft het bouwheerschap voor het onderhoud en de restauraties van deze kerken op zich genomen.
Het Rubenshuis en Rockoxhuis, twee musea waar barokke kunstwerken verzameld
zijn, zijn samen goed voor 200.000 bezoekers per jaar. Maar de aantrekkingskracht
van een persoon als Rubens is natuurlijk gekend en wordt door de stad uitgespeeld.
Het Plantin-Moretusmuseum over de boekdrukkunst is tweemaal Unesco werelderfgoed: het aantal bezoekers kan moeilijk verder groeien door de locatie, de gebouwen
en de gevaren voor de collectie. De return voor de stad is niet echt becijferd, maar de
bezoekersaantallen liegen er niet om.
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kasteel Pulhof – tuinpaviljoen
laat-classicistisch paviljoentje bij voormalig kasteel Pulhof
gebouwd in laatste kwart 18de eeuw, heropgebouwd in 1908

•
•

1ste helft 16de eeuw > oprichting
openbare verkoop: eigenaar J.I.
Cogels

•

2007 tuinpaviljoen kasteel Pulhof

2012

1830: slag van Berchem, heroverd
op Oranje

•

1878: eigendom van fam. MayerVan den Bergh

•

1908: herbouwd; verbreding Grote
Steenweg

•

1950’s: eigendom van fam. de Roest
d’Alkemade, verval

•
•

1963: afbraak kasteel
1990’s: scoutslokaal, bloemenwinkel,
broodjeszaak

•
•

2000: leegstand

geen sloop
> verlies erfgoedwaarde
geen leegstand > vandalisme en verkrotting
maar concessie > economische input

2012: herbestemd tot kapperszaak
‘Hairtalk’

Monumentale kerken Antwerpen
De 5 monumentale historische kerken vormen een uniek ensemble dat een getuigenis
is van de 17de-eeuwse noordelijke barok.
De Sint-Carolus Borromeuskerk is hét voorbeeld van barokke religieuze architectuur en
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Sint-Pauluskerk, Sint-Jacobskerk en Sint-Andrieskerk
zijn alle 4 gotische gebouwen met uitzonderlijke barokke kunstwerken met
wereldklasse, waarvan 22 opgenomen op de lijst van het Topstukkendecreet.
In 2013 : 625.836 bezoekers
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-

1352 – 1521
grootse gotische kerk der Lage Landen
4 schilderijen van Rubens
282.954 bezoekers in 2013

Rubens, Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-opgenomen, 1625

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Sint-Carolus Borromeuskerk
- 1615 – 1621
- dé barok én Rubenskerk
- 243.686 bezoekers in 2013

Sint-Pauluskerk
ingebruikname 1571
barok juweel in gotisch schrijn
Rubens, Jordaens, Van Dyck
83.869 bezoekers in 2013 (+ 10%)

Rubens, Aanbidding van de Herders, 1609

-
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Sint-Andrieskerk
- inwijding 1529
- Rubens’ parochiekerk
- 15.327 bezoekers in
2013

Rubenshuis

Pieter Paul Rubens
1577-1640
barokkunstenaar

Rockoxhuis
Nicolaas Rockox
1560-1640
burgemeester
kunstmecenas
vriend van Rubens
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Bezoekers

2010

Kathedraal

275530

-18%

292785

2011
+6%

285500

2012
-3%

282954

2013
-1%

Sint-Caro-

197210

+13%

208560

+6%

232705

+12%

243686

+5%

72750

+8%

85611

+18%

76565

-11%

83869

+10%

8523

-4%

7131

-16%

9473

+33%

-

-

16566

-7%

19542

+18%

16136

-17%

15327

-5%

Totaal

570579

-6%

613629

-8%

620379

+1%

625836

+1%

Rubens-

156876

+6%

155189

-1%

147353

-5%

142936

-3%

18394

26181

+42%

23797

-10%

40230

+70%

175270

181370

+3%

171150

-6%

183166

7%

luskerk
Sint-Pauluskerk
Sint-Jacobskerk
Sint-Andrieskerk

huis
Rockoxhuis
Totaal

3.4. | Discussieronde: erfgoed en stedelijke kwaliteit
Opvallend is dat het toerisme een vroeger gebruik van kerken terugbrengt namelijk de kerk als publieke stedelijke ruimte. Dat het belang van de eucharistie in het
kerkbezoek teruggedrongen is, is duidelijk maar de vraag is of er cijfers hierover
bestaan. Weten we hoeveel mensen naar een kerk komen voor de eucharistie, voor
persoonlijke bezinning of om de kerk als publieke ruimte met ruimtelijke en artistieke
kwaliteit te bezoeken? Deze differentiatie in gebruik van erfgoed en tevens de differentiatie in het erfgoed zelf of in de soorten erfgoed, is voor grote steden nuttig om
te meten. Ook is het interessant en nuttig voor het beleid om te bepalen hoe de eigen
inwoners het erfgoed van de stad ervaren. Beseffen ze in een erfgoedstad te leven of
niet? Hoe gebruiken of ervaren ze zelf het erfgoed? Dit bewustzijn kan bijvoorbeeld
sterk veranderen van het centrum naar de randgemeenten toe of afhankelijk zijn
van demografische verschillen. In Brugge wonen slechts 3% buitenlanders en dat
reflecteert zich in een algemene appreciatie van het erfgoed, misschien zelfs op een
eerder traditionele manier. Antwerpen is eerder een jonge, dynamische stad met een
diversere bevolking, veel jongeren, buitenlanders, ... en dat zorgt voor veranderende
patronen in de erfgoedbeleving. De erfgoedverenigingen zijn bijna zonder uitzondering bevolkt door oudere autochtonen wat op zich heel jammer is. De evaluatie van
erfgoed gebeurt dan eerder volgens traditionele patronen.
De appreciatie van erfgoed staat eigenlijk niet op zich. Ze is veelgelaagd. De ruimtelijke kwaliteit speelt er bijvoorbeeld een grote rol in. Als voorbeeld kan de Carolus
Boromeuskerk dienen in Antwerpen. De barokke gevel van de kerk staat op een plein
dat samen werd de kerk werd ontworpen en nog steeds bestaat als autovrij stadpleintje met fontein. De appreciatie en beleving gaan over het samenspel van plein,
architectuur en publiek gebruik. In kunstencentrum de Singel komt veel volk maar de
kwaliteit van de publieke ruimte in de buurt is nihil. De appreciatie is beïnvloed door
de stedelijkheid rond het erfgoed: ruimtelijke kwaliteit, gebruik, toegankelijkheid, ...
ook de vele kleine elementen van ons onroerend erfgoed spelen hierin een rol. Vaak
zijn de al dan niet als monument beschermde stadswoningen niet meegenomen in
het ‘cultureel kapitaal’ van de stad, de gebouwen waarvoor mensen naar de stad komen. Maar uit voorgaande blijkt duidelijk dat ze een belangrijke rol hebben in de appreciatie van dat erfgoed. Het is echter zeer moeilijk om die boodschap duidelijk te
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maken. De stedelijke overheid heeft een directe invloed op en een directe opbrengst
van de grote monumenten, maar vermits het inheemse erfgoed meestal in privéhanden is, is men afhankelijk van de regelgeving. En net deze regelgeving staat onder
druk. Waarom zou men de bewoners en eigenaars van huizen in het stadcentrum
strenger beoordelen dan deze in de rand? Vandaag is er veel politieke steun voor het
versoepelen van de regelgeving in de ruimtelijke ordening. Men is dan echter afhankelijk van de persoonlijke appreciatie van eigenaars en van de markt. De verwachtingen die men vanuit politieke zijde heeft van de markt, zijn voor het erfgoedbehoud
overschat. Wanneer men bijvoorbeeld beslist om de erfgoedreflex in de zogenaamde
Cultuurhistorische Evaluatie zones af te bouwen, heeft dat een bijzondere impact op
de beleving van de stad. In bepaalde gebieden is dat zelfs essentieel. In Venetië heeft
men uiteraard veel cijfers over het toerisme. 50m buiten de toeristische as wordt er
al een impact op de erfgoedappreciatie gemeten. In Mechelen bleek uit een studie
van de KUL dat de levenskwaliteit in de stad en de appreciatie van de woonplek verband houdt met de aanwezigheid en de valorisatie van het erfgoed.

3.5. | De waarde van een integrale aanpak van architectuur en monumentenzorg en
de gevolgen voor beleid en economie (Gent)
De insteek van deze presentatie in het debat is de rol van het onroerend erfgoed in
een visie op stedelijkheid. Monumentenzorg is een werkwoord; we ‘werken’ ergens
naartoe en dat doel is een kwalitatieve stedelijkheid.
1975 was een kanteljaar. Voor 1975 is er heel wat erfgoed, maar ook stedelijke kwaliteit verloren gegaan. De druk van de vooruitgang na de Tweede Wereldoorlog heeft
geleid tot een snelheid van sloop en wederopbouw die door theorievorming niet kon
worden ingehaald. In 1958 lag de sloop van de Sint-Niklaaskerk in Gent op tafel ten
voordele van parkeerplaatsen. Heel wat grotere en beeldbepalende monumenten
werden gered. Anders verging het de panden in de straten en pleinen van de historische stad. Er is erg veel verlies van onroerend patrimonium met een belangrijke
invloed op het visuele aspect van de stad maar ook op het cultureel kapitaal, zo weten we vandaag. 1975 was monumentenjaar, jaar van het dorp, jaar van de vrouw, en
een kanteljaar in de omgang met stedelijkheid. De periode die toen schoorvoetend
opstartte, is nog steeds bezig.

monumentenzorg na WO II tot “voor
1975”
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Enkele vroege voorbeelden uit het Gentse die de nieuwe omgang met stedelijk erfgoed tonen: het Toreke op de Vrijdagmarkt, een 14deeeuws pand waarnaast een
nieuwbouwvolume opgetrokken werd om het te kunnen ontsluiten en sanitair en
technieken in onder te brengen. De Vooruit werd eind jaren 1970 nog voorzien om af
te breken, na restauratie en reconversie is het vandaag een hippe culturele plek. Het
Designmuseum omvatte een binnenkoer met decorumgevels, waaraan een nieuwbouw is toegevoegd. De Bijlokesite omvat gebouwen van de 13de tot en met de 21ste
eeuw als een continuüm van hedendaagsheid ten dienste van cultuur en educatie. Al
deze voorbeelden maken het erfgoed publiek door er een culturele functie in onder
te brengen. Dit is uiteraard relevant omdat het verleden van de stad deel uitmaakt
van de culturele lading van de stad. Wellicht is er echter een grens aan de combinatie
onroerend erfgoed en cultureel aanbod. Het is interessant om te zien welke gebouwen aan de ene kant hedendaagse culturele eisen opleveren en waar de culturele
invulling aan de ander kant letterlijk botst met het erfgoed . Een tweede punt dat alle
voorbeelden geenschappelijk hebben is dat de gebouwen gered worden door een
reconversie, een transformatie, een ontwerp tot een nieuwe bestemming, en niet
eenvoudig bewaard. Vaak wordt zelfs een hedendaagse uitbreiding ontworpen indien
het gebruik dit vereist. Deze eigentijdse toevoegingen en gebruik schakelen het erfgoed ook in in de hedendaagse stad en zorgen voor een soort hedendaagsheid die
je bij erfgoed misschien niet verwacht maar toch nodig hebt in het stedelijk verhaal.
De wetenschappelijk correcte zwarte schildering op de zuilen van het renaissance
stadhuis of het expliciet tonen van de verschillende restauratiecampagnes zoals bij
de Sint-Niklaaskerk zorgen voor eenzelfde resultaat.
In de jaren 1950-1980 had men een andere attitude ten opzichte van de omgevingen
van grote monumenten. Er werd gesloopt. En ofwel werden historiserende wijken
met trapgevels in baksteen maar gebouwen in beton opgetrokken zoals in de Antwerpse Vleeshuiswijk ofwel werden er ‘Amelinckx-blokken’ in het groen opgetrokken.
De eerste attitude treft men meestal aan in de historische wijken van de binnenstad
waar de fijnkorreligheid van belang is voor het perspectief op de monumenten van
de stad. De tweede attitude treft men in de rand waar volledige wijken verdwenen
ten voordele van blokken in het groen, volgens een volledig gewijzigd stedenbouwkundig stramien.

monumentenzorg “na 1975”
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Het Europees monumentenjaar 1975 gaf aanleiding tot regelgevende initiatieven.
Het belangrijke decreet ter bescherming van monumenten, stad- en dorpsgezichten
van 3 maart 1976 was de aanleiding tot het oprichten en bemannen van overheidsdiensten voor monumentenzorg. Ook in de nieuwe architectuur zijn er verschuivingen zichtbaar. Het reeds aangehaalde dienstgebouw van het Gentse Toreke op de
Vrijdagmarkt is in architecturale uitwerking misschien representatief voor zijn tijd en
daardoor vandaag misschien gedateerd. De aanpak toont wel reeds de omgang met
erfgoed; de nieuwbouw staat naast het oude gebouw in haar eigen logica. Ook de
nieuwe architectuur in de stad volgt deze aanpak: gebruik makend van de kwaliteiten
van de oude stad, haar ritme volgend maar overduidelijk eigentijds. Voorbeelden
zijn de Coupure appartementen van Robbrecht & Daem, of het huis van Coussée en
Goris aan de Recolettenlei, beide aan het water in Gent.
Eenzelfde transitie is merkbaar in de aanpak van het openbaar domein. Voor 1975
dienden de kleinschalige wijken plaats te maken voor de auto, parkeerplaatsen en
gestapeld wonen in het groen. Zelfs de sloop van Patershol, vandaag een van de
aantrekkelijkste woonbuurten van Gent, lag op de tekentafel. De leien en andere
waterwegen dienden te verdwijnen voor de aanleg van metrolijnen, tunnelautostrades en parkeerplaatsen erbovenop. Dit zijn geen op zichzelf staande voorbeelden
maar duidelijke uitspraken binnen een stedenbouwkundige visie van die tijd. Deze
houding kantelde na 1975. De aanpak kadert in een visie de stad terug te geven aan
de bewoner. Tussen planvorming en uitvoering zitten communicatie en inspraakprocessen ingebouwd. De historische kwaliteit van de openbare ruimte wordt teruggebracht maar wel met eigentijdse toetsen. De kaaiverlaging van de Graslei is het
voorbeeld bij uitstek: waterlopen in de stad worden terug opgewaardeerd en ingezet
als publieke verblijfsruimte.
De basis van dit pleidooi is een holistische geïntegreerde aanpak van patrimoniumzorg, architectuur, stedenbouw, openbaar domein, en andere aspecten. Elk onderdeel ervan is een ‘pars pro toto’ voor het geheel van de delen. Het verleden was een
sectorale aanpak met een korte termijn visie: het oude burgerhuis behouden was
tegen de economische vooruitgang van de stad. Men heeft geleerd om vandaag een
langetermijnvisie te ontwikkelen waarbinnen projecten op een geïntegreerde manier
vorm krijgen. Men heeft ook ingezien dat het patrimonium een wezenlijke bijdrage
levert aan de economie van de stad. Iedereen wil in de stad in oude huizen wonen
en er gaat veel geld om in de stedelijke vastgoedsector. Dit niet te onderschatten publiek kiest voor de stad omdat ze actief wil bijdragen aan de schoonheid van de stad.
En wat is de volgende stap? Wat brengt de toekomst? In de toekomst van de stad zal
men verder moeten inzetten op gezameljk en collectief gebruik zoals cohousing, en
ruimtelijke coherentie.
Iedereen voelt aan dat de omgang met de stad door deze veranderde houding verbeterd is, zowel voor het erfgoed, als voor de stad, als voor de economie van de stad.
Maar is dit te becijferen? Is het verbeteringsgevoel te kwantificeren? Kan het en is het
nuttig? Dat is de afsluitende vraag.

3.6. | Discussieronde: de geïntergreerde aanpak geïnstitutionaliseerd
De Vooruit is een goed voorbeeld voor de holistische aanpak: ruimtelijk, publieke
ruimte, erfgoed en cultuur of cultureel gebruik. Het is een erg inspirerend project
voor de erfgoedsector geweest. Van bouwval tot een dynamisch cultuurcentrum met
meer dan 70 werknemers. Anderzijds geeft het ook aan hoe de transitie waarvan
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sprake vorm kreeg. Het gebouw is gered door de inzet van enkele activisten in de
jaren 1970, enkele durvers die het idee hadden dat men op een hoger niveau verkeerd
bezig was.
Het is goed deze voorbeelden in het achterhoofd te houden als de grondleggers
van de aanpak, maar vandaag is de werkwijze geheel anders. Er is een veel groter
bewustzijn bij de burgers en er zijn mogelijkheden om via harde indicatoren de processen te voorspellen. In 1975 was stadsvernieuwing nieuw als concept en was het
zelfs waard als verkiezingsthema te gebruiken. Het was zelfs een emotioneel geladen
confrontatie tussen generaties. Een nieuwe generatie ‘young ones’ drong zich op
en protesteerde tegen de werkwijze van de voorgaande generatie. Zoals al gesteld
moesten de diensten monumentenzorg nog geboren worden. De actievoerders kwamen op tegen de visie dat de historische stad moest wijken voor parkeeroppervlakte
en hoogbouw in een parkomgeving. Toen lagen er geen cijfers op tafel. Er was geen
duidelijk aanwijsbaar nadeel van de stedenbouwkundige visie en de implementatie
ervan. Het was meer een beladen reactie opgestart vanuit de buik, een besef bij
enkelingen dat als we zo verder gaan dan gaat verkeerd, zonder dit te kwantificeren. Vandaag is dat anders. Er zijn bijvoorbeeld heel wat discussies over het al dan
niet behouden van de stedelijke geschiedenis van de jaren 1960, de gebouwen, het
openbaar domein, … Deze houding is niet ontstaan vanuit een idee dat we verkeerd
bezig zijn met de ingrepen van de jaren 1960 opnieuw weg te vegen maar vanuit een
geïntegreerde visie op stedelijke kwaliteit en duurzaamheid. Een evaluatief proces
dat rekening houdt met verschillende aspecten leidt tot het al dan niet behoud van
de gebouwen of inrichtingen.
Toch is ook de enkeling, de durver nog van belang, maar deze neemt niet meer de
vorm aan van de ‘barricaden-mensen’ van 1975. De barricadeacties zijn vandaag
politiek niet meer aanvaard. Beslissingsmakers zullen zich niet zo gauw meer laten verleiden tot het zich scharen achter de visie van enkelingen of actievoerders.
Vandaag geldt ook meer en meer het besef dat wat je zegt sterk beïnvloedt is door
je eigen opvattingen, en daardoor eenvoudiger te weerleggen is. Een opvatting is
subjectief en niet meer waard dan een andere. De erfgoedliefhebbers moeten zich
ervan bewust zijn dat het nodig is te objectiveren. Daarom is het zo belangrijk om
indicatoren te hebben die meetbaar zijn en daardoor vergelijkbaar worden. Het ontwikkelen van meetbare gegevens over de evolutie van erfgoed en de stad moet men
niet zien als een vernauwing van de waarde ervan maar als een creatief project in de
evolutie van erfgoedbehoud.
De enkelingen zijn vandaag eerder de rolmodellen, diegenen die geloven in de economische return van het cultureel kapitaal. Dat zijn dan voornamelijk jongeren:
jonge gezinnen en jonge bedrijven die zich identificeren met de architectuur van
de stad (oud of nieuw). De laatste jaren zie je daarin een sneeuwbaleffect: iemand
begint en er komen snel meer en meer bij. Jonge creatieve bedrijven in de IT sector of
het design in industriële panden en zones (bv Gent Voorhaven, Eilandje Antwerpen,
…), jonge gezinnen die resoluut en zonder schroom kiezen voor het leven in de stad
(rijhuis met tuin) in het centrum of de 19deeeuwse randwijken. De bal die aan het
rollen is gegaan is hier niet ingezet door de actievoerders van de monumentenzorg
maar door marktpartijen die geloven in hun keuze en bereid zijn het risico te nemen.
Voor velen is de return of de opbrengst duidelijk: aanwezig zijn in de historische stad
is niet meer een probleem voor maar maakt deel uit van de economische positie.
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herwaardering van
buurten en gebouwen
4.1. | Herwaardering van erfgoed als motor voor economische, sociale en stedenbouwkundige herwaardering van buurt: de casus van het Antwerpse Eilandje
Het Eilandje, bekende havenwijk in Antwerpen, is grotendeels eigendom van de overheid. De overheid heeft er dus veel te zeggen, in tegenstelling tot de huizen en wijken
waarover hoger sprake. De presentatie betreft de zone tussen het Kattendijkdok en
de Schelde met verschillende beschermde monumenten: Red Star Line museum, de
Shop of het voormalige aanwervingslokaal voor scheepsherstellers en de Montevideo pakhuizen.
De Red Star Line is een museumproject op internationaal niveau. Reden waarom er
een aanzienlijke investering mogelijk was aan deze als monument beschermde havenloodsen. De architectuur van de loodsen is weinig bijzonder. De waarde is eerder
historisch en sociocultureel van aard. De restauratie van deze loodsen is dus eerder
als uitzondering dan als regel te zien. Het behoud van het industriële erfgoed is net
zoals het vernaculaire erfgoed meestal problematisch. In dit geval werd het initiatief
genomen door de overheid met belastinggeld. Men is eigenlijk niet op zoek gegaan
naar een bestemming voor de beschermde gebouwen; dat deze gebouwen het Red
Star Line museum zouden huisvesten is van bij begin duidelijk geweest en men heeft
de bescherming daarop geënt. Het betreft dus opnieuw een museumproject en dat
is een gemakkelijkheidsoplossing bij herbestemming.
De Shop, een gebouw uit 1963 dat het eerdere aanwervingslokaal voor havenarbeiders verving, is een beschermd monument. Het betreft een betonnen gebouw in
een modernistische stijl, bijna betonbrutalisme. Het is in privé handen en het heeft
erg lang geduurd vooraleer er een realistisch project voor was. Veel investeerders
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hebben afgehaakt, mogelijks omwille van de mobiliteitsproblematiek. Het gebouw
ligt inderdaad wat afgelegen op de noordrand van het Eilandje. Nu is de renovatie in
uitvoering. Het wordt een evenementenhal met brasserie en discotheek in de kelder.
Het piekgebruik en de verkeersstromen zijn een specifiek probleem voor de uitbating
van de Shop. Lukt het concept dan zal dit project een belangrijke stedenbouwkundige impact hebben voor de ontwikkeling van de noordelijke zone van het Eilandje.
De Montevideo pakhuizen zijn het onderwerp van een vergund project omvattende
een overdekte markt met verhuurbare units voor ateliers en een ondergrondse parkeergarage. Het betreft een private ontwikkeling. Om de parkeergarage te kunnen
maken, zijn de spanten en de kolommen van de pakhuizen tijdelijk weggenomen.
Dan stopte de werf omdat de rentabiliteit van het project niet meer verzekerd was.
De buitenmuren staan er nu al jaren opgeschoord bij terwijl de restauratie van spanten en kolommen stopgezet is. Er is geen enkel deugdzaam voorstel momenteel
voor de toekomst van het gebouw. De zaak ligt stil. De woontorens op de westkaai
(Diener&Diener, Tony Fretton, David Chipperfield) worden wel druk verder afgebouwd. De derde toren is najaar 2014 klaar en voor 2/3 verkocht. De drie resterende
torens worden eind 2016 opgeleverd; de verkoop is gestart. Dit zijn om en nabij de
duurste appartementen van Antwerpen. De grootstedelijke functies die er aanpalend
gelegen zijn (discotheek, overdekte markt, danszaal…) zijn niet echt compatibel met
de woonfunctie van de torens. De toekomst van Montevideo is daarom misschien
minder rooskleurig, eens de torens bewoond zijn.
De rol van de beleidsmakers in dit proces is zeer groot. Het is de overheid die koos
voor herbestemming in plaats van sloop. Het initiatief voor de herontwikkeling kwam
van de overheid; de private sector is gevolgd. Het is daarbij niet zeer duidelijk of dat
van in het begin een bewuste strategie geweest is. Aangezien de drie gepresenteerde
projecten, samen met de Westkaaitorens eerder vier compleet los van elkaar staande
projecten zijn, is het onwaarschijnlijk dat er een strategie was. Dit is eerder vreemd
omdat bij Antwerpen in 1993 zeer sterke visies op tafel lagen over de ontwikkeling
van de stad. Het zou een leerrijke oefening zijn om te onderzoeken hoe die visie in
20 jaar is geëvolueerd; hoe ze economisch vertaald is. Antwerpen heeft vandaag de
naam punctueel erg succesvol te zijn (MAS, KMSKA, RSL, …) maar deze projecten
lijken niet te kaderen in een globale visie. In de stad is er echter wel een sterke traditie in plannen maken, maar er is bijzonder weinig van gerealiseerd. Zonder deze
plannen zouden ook de punctuele ingrepen wellicht niet van de grond zijn gekomen.
Maar het zijn die projecten die uit de visie zijn gelicht waarbij politiek pluimen te
halen zijn. Plannen zonder realisaties hebben de neiging snel te wijzigen. Kristiaan
Borret stelde al dat stadsvernieuwing 20 tot 50 jaar als doeltermijn heeft terwijl de
cycli van het stedelijk bestuur 6 jaar zijn. Dit betekent dat de visie op stadsvernieuwing boven de politiek zou moeten staan, maar in de praktijk is dat duidelijk niet zo
eenvoudig.

4.2. | Het subsidiesysteem voor ‘restauratie van merkwaardige, niet beschermde
gebouwen’ (Gent)
De toelage voor de restauratie van het lokaal erfgoed, in Gent sinds 1978 in voege,
word vandaag in vraag gesteld. In 1978 was de subsidieregeling bedoeld om de mensen toe te laten een huis te kopen. Een gedeelte van de renovatiekost werd dan gedekt door de stad, waardoor de totaalinvestering voor de gezinnen mogelijk werd.
Vandaag meent men dat de kopers voldoende kapitaal hebben om de verbouwingen
naar eigen goeddunken uit te voeren. De toelage dekt 50% van de restauratiewerken
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Sinds 1978

aan de straatgevels en 30% van de werken aan binnengevels en interieurs met een

--Voorgevel en dak 50%
--Achtergevel en interieur 30%
--Max 25 000 euro
--Max budget 450 000 euro

maximum van 25.000,00 euro per project. De stad spendeert aan deze regeling een
dergelijke 450.000 € per jaar. Sinds 1 januari 2014 is de regeling gewijzigd: het percentage voor de straatgevels is van 50 naar 40% gegaan, naamloze vennootschappen komen niet meer in aanmerking voor subsidies en ook de restauratiewerken aan
interieurs zijn eruit gevallen.

Sinds 1 januari 2014

Het voornaamste inhoudelijk resultaat van de subsidieregeling is de reconstructie

--Voorgevel en dak 40%
--Achtergevel en interieur 25%
--Max 25 000 euro
--Max budget 200 000 euro

van de gelijkvloerse gevels van stadshuizen. Hiervan zijn veel voorbeelden en de impact van de verbouwingen op het stadsgezicht is zeer groot. Het is dus de gemeenschap die bijdraagt voor deze werken.
Er is een tweede regeling voor subsidie voor renovatiewerken aan winkelpanden die
uitgaat van de economische dienst van de stad. Vaak zijn het huurders van winkelruimten die de aanvraag voor deze premie indienen. Vanuit liberale hoek is geoordeeld dat het advies van de dienst monumentenzorg op de werken bij premieaanvraag te veel bemoeienis is, en bij deze regeling is het advies dus afgeschaft. Het
gevolg is dat vele handelspanden met erfgoedwaarden onoordeelkundig herschilderd worden in onaangepaste kleuren, dat schrijnwerk veranderd wordt, etc.…
Het feit dat die premieregelgeving nu overal wordt afgebouwd, is een teken dat men
denkt sinds het monumentenjaar 1975 klaar te zijn met het verschonen van de binnenstad. Niets is echter minder waar. Nu dient men werk te maken van het juiste
onderhoud van de gerestaureerde panden evenals van de preventie voor schade en
verwaarlozing.
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4.3. | Discussieronde: publieke en private investeringen in erfgoedzorg
Het concept onderhoud wint in de monumentenzorg aan belang. Bij Monumentenwacht Vlaanderen kan de eigenaar van een monument een plan en raming laten
maken van de onderhoudskosten over 10 jaar. Dit onderhoudsplan is eigenlijk het
voorspellen van de niet-investering in restauratie. Bij een goede opvolging van het
onderhoudsplan zal de restauratie over 10, 20, 30 of 50 jaar niet nodig zijn. Met dit
plan of met het verslag van monumentenwacht kan de eigenaar een premie aanvragen voor onderhoudswerken bij de Vlaamse overheid. Ook in dit mechanisme zitten
verschillende tools die de impact van erfgoedzorg op de economie aanschouwelijk
maken: het aantal leden van Monumentenwacht, het statuut van de leden, het aantal onderhoudsvragen of restauratie premieaanvragen, de ramingen van de onderhoudswerken, die evengoed deel uitmaken van het zakencijfer van de bouwsector,
het private deel van de investering voor de onderhoudswerken, … We mogen niet
vergeten dat de subsidieregelingen eigenlijk een investeringsstimulans zijn, dat het
geen weggegeven geld is, dat de private sector haar deel van de investering bijdraagt.
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Door de overheid gesubsidieerde werken zijn eigenlijk een vorm van publiek-private
samenwerking.
Het principe van de Monumentenwacht zoals dat bestaat in Nederland en België
is een te koesteren dienst. In de Verenigde Staten bestaat het bijvoorbeeld niet. Dit
heeft te maken met het feit dat de winst van private eigendommen altijd privaat blijft.
Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot ziekenhuizen of andere gebouwen uit de medische sector: de winst gegenereerd door investeringen in die sectoren blijft publiek.
De overheid baseert zich op dat principe om de financiering te verdelen. Maar wat
duidelijk is uit het verhaal hierboven is dat in de erfgoedsector ook heel wat privégelden zitten en dat we dat kunnen becijferen aan de hand van de subsidiepercentages.
Deze data zijn noodzakelijk omdat we in de erfgoedsector meer en meer opschuiven naar de publiek-private samenwerkingen. Het is duidelijk dat wanneer men de
subsidie- en vergunningsregelingen afschaft, en dus volledig op de private sector
vertrouwt, men het minder iconische, historisch stedelijke areaal langzaam verliest.
In de economische evaluatie van erfgoedprojecten is het belangrijk om te proberen
de lange termijn opbrengst van een goed te beschouwen. Het is vaak een probleem
omdat de financiering van een project op korte termijn beschikbaar moet zijn en
banken of projectmanagement de opbrengsten op een te korte termijn willen zien.
Bij erfgoedprojecten zal de opbrengst gegenereerd worden over een termijn die veel
langer is dan bij de doorsnee vastgoedoperatie. Een mogelijkheid om dit probleem te
benaderen en private investeringen in de erfgoedsector te garanderen, is dat de overheid op een creatieve manier haar rol vervult, zonder hierbij extra budget te moeten
aanspreken. De overheid kan de investeerders een waarborg bieden. De banken zijn
zo zeker dat ze op langere termijn hun geld krijgen, zonder dat het de overheid iets
kost. De overheid deelt dus niet in de beginfinanciering maar wel in het risico. De rol
van de overheid vandaag ligt in deze vorm van creatieve financiering.
Over het algemeen verliest de overheid vandaag haar rol als bewaker van het publieke belang. Ze realiseert dat door een zekere betrokkenheid en sensibilisering van
het publiek voor de gedeelde verantwoordelijkheid. Zoals Monumentenwacht ondersteuning geeft aan mensen met een probleem – in dit geval het onderhoud van hun
monument – zo heeft de overheid op een bepaald moment diensten in het leven
geroepen om die taak van betrokkenheid en sensibilisering door regelgeving en premieverlening op zich te nemen. Dat men deze mechanismen nu afbouwt, zorgt voor
een spanningsveld en discussie over de rol van de overheid, die voor de erfgoedsector zeer van belang is. De premie van overheidswege wordt gepercipieerd als een
stok achter te deur om kwaliteit af te dwingen, maar wat met een sector die volledig
teert op private financiering? Wie bepaalt de kwaliteit als het over monumentenzorg
gaat: hebben de burgers, eigenaars, beheerders hierin een rol? Kan en mag men
enkel op het regelgevend kader vertrouwen om tot kwaliteit te leiden? Misschien
mag men niet vergeten dat de overheid ook andere middelen heeft om op in te zetten om kwaliteit in de erfgoedsector te waarborgen: educatie, opleidingen voor ambachtslui, sensibilisering via culturele activiteiten, buurtinitiatieven, … Het Raymond
Lemaire Centrum heeft nu een onderzoeksproject opgestart rond lokale ontwikkeling
in functie van preventieve conservatie, waarbij het doel is cijfermateriaal te vergaren
over de impact van het onderhoud van erfgoed op de lokale gemeenschap (scholen,
buurtwerking, …).
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colofon
verslag van de expertenmeeting
‘Conservation

as innovative practice’ - meeting met susan

macdonald
In het kader van de lezingencyclus ‘Conservation as innovative practice’ bouwde Stad
en Architectuur een netwerk op van Vlaamse erfgoedambtenaren. In de vorm van
ronde tafelgesprekken behandelen deze experts verschillende themas die vanuit hun
werkveld als problematisch worden ervaren. Verder willen de meetings de ambtenaren informeren over geslaagde realisaties in internationale context en veranderende
strategieën en werkwijzen die zich op internationaal niveau ontwikkelen.
De tweede expertenmeeting vond plaats op vrijdag 14 maart naar aanleiding van het
bezoek van de Australische Sasan Macdonald, hoofd van de sectie ‘fieldprojects’ van
de Getty Conservation Institute in Los Angeles. Zij legt zich in het bijzonder toe op
het architecturaal erfgoed van de 20e eeuw en is de drijvende kracht achter het ‘Conserving Modern Architecture Initiative’. Het doel hiervan is kennis en expertise rond
het modern erfgoed samen te brengen, te ontwikkelen en te verspreiden.
Analoog een onderzoeksinteresse van Susan Macdonald boog de studieochtend
zich over de economische dimensie van erfgoed. Volgende aspecten kwamen aan
de orde: het herbekijken en herwaarderen van onroerend erfgoed als economische
opportuniteit, de bijdrage van erfgoed aan de economische heropleving van buurten, het meten van de effecten van investeringen in cultureel erfgoed, kosten/baten
analyses en andere tools voor een waardebepaling van erfgoed, beleidsmaatregelen
als subsidies en steunprogramma’s en de rol en capaciteit van de lokale overheid in
relatie tot erfgoedmanagement.
Aan de deelnemers werd gevraagd actuele cases uit de eigen praktijk op tafel te
brengen. Iedere stad formuleerde daarbij de probleemstelling of thematiek waarover
aansluitend kon worden gediscussieerd.
Vrijdag 14 maart 2014 - 13u30 - 18u
Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
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