Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw.
Verslag van een internationaal colloquium
over de uitdagingen en kansen voor het behoud en het
beheer van stedelijk erfgoed:
Brugge, 31 mei en 1 juni 2012

VOORWOORD

V

laanderen is een dichtbebouwde regio, die een sterke ontwikkeling heeft gekend in de Middeleeuwen. Het hoeft
dus niet te verbazen dat de vier Vlaamse werelderfgoederen allen gelegen zijn in een stedelijke context. Verspreid over 27 Vlaamse steden en gemeenten maken de belforten en de begijnhoven als seriële nominaties
inherent deel uit van onze vertrouwde stadsomgevingen. In de historische binnenstad van Antwerpen combineert
het museum en prentenkabinet Plantin-Moretus een erkenning op de Werelderfgoedlijst met een plaatsje tussen de
‘UNESCO Memory of the World’ archieven.
Brugge neemt in dit erfgoedverhaal een bijzondere plaats in. Als één van de weinige steden ter wereld geniet je er van
drie werelderfgoederen op één plaats. Dat de haven zes eeuwen geleden de draaischijf was van de Europese handel,
kun je nog steeds aflezen aan de gebouwen en straten. Terecht dus dat de stad als geheel de titel ‘werelderfgoedstad’
kreeg in 2000. Daarenboven staat er een bijzonder belfort, dat al eeuwenlang de skyline van de stad domineert, en een
al even oud begijnhof, dat een verrassend rustpunt vormt in het drukke stadscentrum.
De stad Brugge is vandaag nog steeds een bruisende metropool. Het is de thuisbasis van meer dan honderdduizend
inwoners en vormt een aantrekkingspool voor zowel studenten, toeristen als pendelaars. Dat brengt vanzelfsprekend
een specifieke beheersproblematiek met zich mee. De stad is steeds op zoek naar een gezond evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. In dat kader heeft Brugge de afgelopen twee jaar gewerkt aan een managementplan voor de
UNESCO-zone. De uitwerking hiervan krijgt de actieve steun van de Vlaamse overheid, en in het bijzonder het agentschap Onroerend Erfgoed.
De Werelderfgoedlijst telt vandaag meer dan 260 steden. Bijna 40% van alle werelderfgoedsites zijn gelegen in een
stedelijke context. Brugge is dan ook lang niet het enige Werelderfgoed dat zoekt naar een balans tussen behoud en
ontwikkeling. De problematiek klinkt menig nationale en internationale stadsbesturen bekend in de oren. Vanuit die
gedachte groeide de idee om van Brugge het vertrekpunt te maken voor een breder internationaal debat.

Voor het colloquium ‘Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw’ sloegen de stad Brugge en het agentschap Onroerend
Erfgoed de handen in elkaar. Beheerders, ervaringsdeskundigen en academici kregen op deze tweedaagse samenkomst de kans om ideeën en ‘best practices’ uit te wisselen. De opkomst was overweldigend. Maar liefst tweehonderd
deelnemers tekenden in.
Vandaag is ook het verslagboek van deze bijeenkomst een feit. De neerslag van de debatten vertaalt zich in concrete
aanbevelingen voor lokale besturen en de Organisatie van Werelderfgoedsteden.
Wij drukken graag onze dank uit voor de inzet van de enthousiaste deelnemers die vaak van erg ver zijn gekomen om
deel te nemen aan de debatten. Met name de ‘keynote speakers’ hebben op verduidelijkende en illustrerende wijze de
problematiek, mogelijkheden en casussen toegelicht. Dank ook tenslotte aan de medewerkers van de stad Brugge en
het agentschap Onroerend Erfgoed die de organisatie van het colloquium hebben mogelijk gemaakt.
Zowel de stad Brugge als het agentschap Onroerend Erfgoed blikken terug op een geslaagde en boeiende bijeenkomst, die hopelijk navolging zal kennen.
Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge

Sonja Vanblaere
administrateur-generaal
Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen
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1 INLEIDING

Rozenhoedkaai, Brugge © Onroerend Erfgoed

D

e Stad Brugge en de Vlaamse overheid, agentschap Onroerend Erfgoed organiseerden op 31 mei en
1 juni 2012 een tweedaags colloquium onder de naam “Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw. Uitdagingen en kansen voor het behoud en het beheer van stedelijk erfgoed”. Een tweehonderdtal Belgische en internationale erfgoedexperten bogen zich in Brugge – zelf door UNESCO erkend als werelderfgoedstad in 2000
- over een aantal kwesties waar 21ste-eeuwse werelderfgoedsteden mee te kampen hebben. Dat het colloquium in het Brugse Concertgebouw plaatsvond, was geen toeval; de bouw ervan – intussen een tiental jaar geleden – was onderwerp van discussie in het debat over hedendaagse interventies in een historische stadsweefsel.
De opzet van het colloquium was tweevoudig. Gedurende twee halve dagen werden plenaire sessies georganiseerd
met lezingen rond een aantal specifieke thema’s zoals de UNESCO-aanbeveling voor Historische Stadslandschappen
(HUL - Historic Urban Landscape) en de holistische benadering voor het stedelijk erfgoed. Tijdens de overige twee
halve dagen werden de deelnemers uitgenodigd om zelf een aantal cases toe te lichten en in kleinere werkgroepen te
bespreken. De werkgroepen werden georganiseerd rond vier grote thema’s die in vrijwel elke werelderfgoedstad voer
voor discussie zijn.
Een groot aantal werelderfgoedsteden zit immers geprangd tussen enerzijds het prestige en de eer die gepaard gaan
met zo’n erkenning en anderzijds ook het besef van de zware verantwoordelijkheid voor behoud, beheer en ontwikkeling van een dergelijke waardevolle stedelijke omgeving. Zoals één van de sprekers op het colloquium het gevat
formuleerde “entre modernité et continuité, entre préservation et une dynamique urbaine”. Deze dualiteit was één van de
voornaamste gedeelde bezorgdheden en een rode draad doorheen de debatten.
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De resultaten van het colloquium worden in twee grote hoofdstukken voorgesteld. In een eerste deel worden kort de
belangrijkste elementen uit de lezingen en workshops besproken. In een tweede deel worden deze conclusies aangevuld met een vijftal overkoepelende thema’s die tijdens het colloquium duidelijk op de voorgrond traden. Dit artikel is
geen chronologische en woordelijke weergave van de tweedaagse, maar een synthese die de belangrijkste krachtlijnen aanhaalt.

Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugge © Onroerend Erfgoed
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2 PROGRAMMA

G

edurende twee dagen werden lezingen afgewisseld met workshops. Op die manier diende het colloquium als
een echt platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling. Het spreekt voor zich dat elke werelderfgoedstad voor
specifieke uitdagingen komt te staan, maar toch konden tijdens de werksessies een aantal gemeenschappelijke
thema’s worden gedistilleerd. Deze worden in een volgend hoofdstuk besproken.

Burg, Brugge © Onroerend Erfgoed
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2.1 PLENAIRE SESSIES
A. Inleiding tot de problematiek

Patrick Moenaert, toenmalig burgemeester van de Stad Brugge leidt op
het stadhuis het colloquium in. © Onroerend Erfgoed

P

atrick Moenaert, toenmalig burgemeester van de stad Brugge, opende het colloquium en wees in zijn toespraak
op het Brugse wedervaren sinds de werelderfgoednominatie in 2000. De stad heeft zich sinds de erkenning
actief verder ingezet voor zowel het behoud van haar unieke patrimonium als voor innovatie die onlosmakelijk
met stedelijke ontwikkeling is verbonden. De initiatieven die er naar aanleiding van Brugge 2002 als culturele hoofdstad van Europa zijn gekomen, tonen aan hoe een historische stad als Brugge via gerichte impulsen verder werkt aan
een actieve, hedendaagse stad. Het verder uitbouwen van dit precair evenwicht is ook een doelstelling die de stad in
haar nieuwe managementplan expliciet wil onderschrijven.
Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, wees op de toenemende aandacht voor het onroerend erfgoed sinds de opmaak van de Werelderfgoedconventie in 1972. Het beleid in Vlaanderen werd de afgelopen
veertig jaar eveneens stelselmatig verder uitgebouwd met een sterke gedeelde verantwoordelijkheid tussen enerzijds
de Vlaamse overheid en anderzijds de stedelijke en gemeentelijke overheden. Wat het stedelijk erfgoed betreft, wil de
Vlaamse overheid in de toekomst meer werk maken van de verdere implementering van de UNESCO-aanbeveling voor
de Historische Stadslandschappen (HUL).
Nic Vandermarliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Frankrijk, wees in zijn toespraak nogmaals op
het belang van een evenwichtig management van behoud en stedelijke ontwikkeling en de noodzaak aan een goede
samenwerking tussen UNESCO en de werelderfgoedsteden. Immers, de overgrote meerderheid aan Vlaamse
werelderfgoedsites is gelegen in een stedelijke context. De Vlaamse Regering zet sinds 1998 via een aantal ‘trust
funds’ in op het behoud van het werelderfgoed. Deze fondsen worden onder meer ingezet voor de verspreiding van
expertise (bv. via het World Heritage Cities Program), onderwijs (bv. de leerstoel voor preventive conservation aan het
Raymond Lemaire International Centre for Conservation) of het verder integreren van werelderfgoedzorg en het immateriële erfgoed.

-6-

B. Het Brugse erfgoedbeleid: UNESCO Managementplan

D

e toenmalige Brugse schepen voor ruimtelijke ordening en huisvesting Mercedes Van Volcem lichtte het Brugse
beleid inzake monumentenzorg verder toe. Mevrouw Van Volcem zag het ontbreken van een duidelijke handleiding voor het beheer van het werelderfgoed als een voordeel voor de stad. Op die manier krijgen de werelderfgoedsteden zelf de kans en verantwoordelijkheid om een visie te ontwikkelen en te implementeren. Deze visie moet
leiden tot een kwalitatieve stedelijke omgeving en steden die zowel levendig als leefbaar zijn.
Het managementplan dat werd opgemaakt voor het Brugse werelderfgoed werd voorgesteld door Ingrid Leye
(diensthoofd sector UNESCO, dienst monumentenzorg en erfgoedzaken Stad Brugge) en Brecht Vandekerckhove
(SumResearch). Het Brugse managementplan valt uiteen in drie grote delen: een volledige analyse van de bestaande
toestand en de evolutie van Brugge de afgelopen veertig jaar, een evaluatie van de Brugse binnenstad en thematische
richtlijnen, en uiteindelijk een strategie voor het werelderfgoedmanagement. Daartoe werd het juridisch instrumentarium dat kan worden ingezet voor het werelderfgoedbeheer onderzocht; het was immers één van de zes aanbevelingen die UNESCO in 2010 voor Brugge formuleerde om te onderzoeken hoe de bescherming van het erfgoed in het
wettelijk kader kan worden geïmplementeerd.
Het Brugse managementplan is in belangrijke mate geïnspireerd op de notie van de ‘Historische Stadslandschappen’ (HUL). Het wordt gevoed door een interdisciplinair
onderzoek dat de totaliteit van de Brugse binnenstad met
haar verschillende functies heeft willen vatten. Aangezien sinds de opmaak van het eerste Brugse Structuurplan in 1972 nauwgezet een inventaris van de verschillende functies in de binnenstad werd bijgehouden, was een
uitgebreide analyse van de functionele verschuivingen en
constantes mogelijk. Hieruit bleek dat een aantal van de
aandachtspunten die in 1972 werden geformuleerd nog
steeds aan de orde zijn. Deze worden aangevuld met een
aantal specifieke thema’s. Zo staat de bescherming en
promotie van de woonfunctie en de diversiteit van het
wonen in de binnenstad nog steeds bovenaan de agenda.
Het wordt door alle betrokken partijen onderschreven
dat een levendige binnenstad een noodzaak is voor het
behoud van het werelderfgoed. Vervolgens wordt ook de
klemtoon gelegd op het unieke culturele imago dat Brugge kan en moet uitstralen en dat – behalve de vermaarde
oude meesters – ook nieuwe meesters en hedendaagse
kunstingrepen hun plaats verdienen. De link met het
Brugse Ommeland is een historisch gegeven dat de dag
van vandaag onderbenut is en wel mogelijkheden biedt
om de binnenstad te ondersteunen en bijkomende groene
en recreatieve ruimte te bieden.
Tijdens dit voorafgaande onderzoek werden ook een aantal stedelijke typologieën geïdentificeerd die de leidraad
vormen voor een efficiënt en toegepast management. Het
typologisch onderzoek definieerde een aantal architecturale, historische en stedelijke thema’s die het Brugse stadslandschap bepalen. Op die manier konden een aantal
ruimtelijke systemen in de Brugse binnenstad worden afgebakend die elk volgens hun eigen noden een managementsysteem (in de vorm van een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan) toebedeeld krijgen.
Werelderfgoedzone Brugge met de bufferzone
© Onroerend Erfgoed

Uiteraard beperkt de invloed van het werelderfgoed zich enerzijds niet tot de Brugse binnenstad en zijn er anderzijds
ook fenomenen van (ver) buiten de binnenstad die hun invloed uitoefenen op de werelderfgoedzone. Om deze verhoudingen in kaart te brengen en in overeenstemming te brengen met het werelderfgoedmanagement werd onderzocht
hoe ver de invloedzone van het Werelderfgoed reikt en hoe hiermee kan worden omgegaan in het licht van zowel erfgoedbeheer als stedelijke dynamiek. Dit leidde tot een afbakening in vier zones waarbij de Brugse werelderfgoedzone
met haar bufferzone de centrale erfgoedkern vormen. De kernzone is gelegen in een hoogdynamische stedelijke zone,
zoals die wordt afgebakend door de Vlaamse overheid in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Aansluitend
op de erfgoedzone worden een aantal strategische ontwikkelingszones gedefinieerd. Dit zijn zones waar de stad stedelijke ontwikkeling moet anticiperen en begeleiden in overeenstemming met de ‘Uitzonderlijke Universele Waarde’
(Outstanding Universal Value) van de binnenstad.
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C. UNESCO-aanbeveling Historische Stadslandschappen (HUL)

M

arie-Noël Tournoux (UNESCO World Heritage Centre) ging dieper in op de UNESCO-aanbeveling voor de
Historische Stadslandschappen (Historic Urban Landscapes) die in november 2011 door de Algemene Vergadering van UNESCO werd aangenomen. Het was allerminst de bedoeling om via de aanbeveling van de Historische
Stadslandschappen een nieuwe ‘erfgoedcategorie’ te creëren. Wel werd ernaar gestreefd een nieuw, eerder geografisch georiënteerd werkinstrument in het leven te roepen dat het complexe amalgaam en de historische gelaagdheid
van de stad, de culturele diversiteit, het immateriële erfgoed en de rol van tradities en gemeenschappen integreert.
Het nieuwe historische stadslandschap is een eerder geografische, territoriale benadering en sluit nauw aan bij wat
Françoise Choay definieerde als een ‘urbanisme culturaliste’, met een sterke klemtoon op de geschiedenis, archeologie en de algemene beleving die een stad aan haar inwoners aanbiedt. De HUL is een logische stap in een opeenvolging
van acties en teksten die grosso modo de afgelopen vijftig jaar werden ondernomen, met als belangrijkste stappen:
•
•
•
•
•
•

1962 UNESCO aanbeveling over het behoud van de schoonheid en het karakter van landschappen en sites
1964 ICOMOS Charter van Venetië
1976 UNESCO aanbeveling over het behoud van historische of traditionele ensembles en hun rol in het hedendaagse leven (Nairobi)
1982 ICOMOS Charter van Firenze (Historische Tuinen)
1987 ICOMOS Charter van Washington (Behoud van Historische Steden)
2005 Memorandum van Wenen

In deze meest recente aanbeveling voor de Historische Stadslandschappen (2011) wordt een omvangrijk kader gecreëerd, en een aantal nieuwe dimensies toegevoegd aan het bestaande instrumentarium. Er wordt bijvoorbeeld in
toenemende mate aandacht besteed aan de functies en het gebruik van het erfgoed, in aanvulling op de historische
en architecturale waarde ervan. Een sectoroverschrijdende werking wordt aangemoedigd: de zorg voor de Historische
Stadslandschappen is niet louter de verantwoordelijkheid van erfgoedzorgers, maar evenzeer van onder andere stedenbouwkundigen, toeristische actoren, de sociaal-culturele sector en de economie. Een belangrijke belanghebbende
die moet worden aangesproken is de bevolking; zij moeten aan boord gehouden worden en zich ten volle bewust zijn
van de kansen en de rijkdom van het patrimonium waarin zij wonen, maar ook van de historische verplichting om
hiervoor te zorgen.
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de beheerders van de Historische Stadslandschappen, is de omgang met
verandering. Een historische stad moet een levende stad blijven en is onontkoombaar onderhevig aan veranderingen,
op grote en op kleine schaal. Vanuit een historische stadslandschapsbenadering moet misschien een mentaliteitswijziging worden doorgevoerd waarbij men niet langer werkt in een louter behoudsgezinde cultuur, maar eerder in een
projectmatige structuur – met nieuwe projecten, maar ook met onderhouds-, restauratie- en rehabilitatieprojecten.
De notie van de Historisch Stadslandschappen kan hierin richtinggevend zijn.
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Op Mozambique Island participeerden de lokale
belanghebbenden in juli 2011 in een workshop over de
Aanbeveling Historische Stadslandschappen. © Albino Jopela

D. Vier concrete toepassingen

A

ansluitend op de lezing van mevrouw Tournoux werden vier concrete toepassingen van de ‘HUL-approach’ voorgesteld. Ana Pereira Roders, Assistent-Professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, stelde de methodologie voor de implementatie van de historische stadslandschapsbenadering voor die aan de TU Eindhoven
wordt ontwikkeld. Hierbij wordt de link tussen de ‘Outstanding Universal Value’ en duurzame stedelijke ontwikkeling
vooropgesteld. Het onderzoek wijst op zes stappen die verantwoordelijke overheden kunnen ondernemen voor het
beheer van de Historische Stadslandschappen. Dit houdt onder andere een inventarisatie van het stadslandschap, onderzoek naar de dragers van de te beschermen waarden en het bepalen van de kwetsbaarheid ten aanzien van socioeconomische druk in. Vervolgens moet werk worden gemaakt van een stedelijke ontwikkelingsstrategie, prioriteiten
voor behoud en ontwikkeling, samenwerking en een beheerskader.
Mozambique Island is één van de case studies die aan het project van de TU Eindhoven meewerken. Albino Jopela,
onderzoeker aan de Eduardo Mondelane University van Mozambique licht toe hoe in Mozambique de volledige versterkte stad – met inbegrip van de immateriële dimensie - op het eiland werd geïnventariseerd (bv. voorbije projecten,
acties die moeten worden ondernomen,…). Op basis van deze grootschalige interventiecampagne, waarbij nauw werd
samengewerkt met de lokale bevolking, kon worden bepaald wat nu precies de Historische Stadslandschappen van
Mozambique Island uitmaakt.
Site-manager Salim Bunu stelde het voorbeeld van de oude stad van Lamu (Kenia) voor, een werelderfgoedsite die
een onmiskenbare – maar momenteel nog te weinig meetbare - economische waarde heeft voor de streek. In zijn
presentatie legde hij in het bijzonder de nadruk op het belang van samenwerking en publieke participatie voor het
behoud van het werelderfgoed. De instandhouding van het werelderfgoed wordt evenwel ook mee bepaald door zeer
pragmatische vraagstukken, zoals bv. hergebruik van leegstaande panden of materiaalkeuze voor wegenwerken. In
Lamu vormt de publieke ruimte een essentieel luik van zowel het erfgoedbeleid als de ambitie om de levenskwaliteit
van de inwoners te vergroten.
Net zoals in Mozambique en Kenia vormde ook in Zanzibar Stone Town (Tanzania) het documentatieproces een belangrijke schakel in het uitbouwen van de managementstructuur. Muhammed Juma, directeur ruimtelijke planning
van Stone Town wees er in zijn uiteenzetting op dat één van de grote uitdagingen eruit bestond een bufferzone af te
bakenen rondom de werelderfgoedzone. Daartoe werden verschillende bevoegde overheden rond de tafel gebracht
om een werkmethode vast te leggen. Dit leidde uiteindelijk tot een institutionele hervorming waarbij de verschillende
beheerders in het erfgoedmanagement van Stone Town op een evenwaardige basis worden betrokken. Het belang van
een goed sitebeheer is in Stone Town de laatste jaren stelselmatig gegroeid. Dit is vooral het gevolg van een aantal
nieuwe ontwikkelingen en verkeerstoename, maar vooral van de overvloed aan toeristen. Deze toeristische overrompeling leidde er ook toe dat een aantal tradities steeds verder wordt gecommercialiseerd en zo de immateriële
integriteit van het werelderfgoed wordt aangetast.
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E. Paradigmaverschuiving

D

e eerste plenaire sessie werd afgesloten door Boguslaw Szmygin, voorzitter van ICOMOS-Polen die de werelderfgoedsite van Warschau toelichtte en kaderde binnen de algemene paradigmaverschuiving die zich de afgelopen
jaren binnen de erfgoedwereld heeft doorgezet. Het geval Warschau is vrij bijzonder in de Werelderfgoedlijst.
Na de Tweede Wereldoorlog kozen de beleidsmakers ervoor om de grotendeels vernietigde historische stad herop te
bouwen. Deze keuze werd gemaakt vanuit de overweging om het geheugen van de stad en de herinnering aan de vernietiging, maar ook de veerkracht van de stad levendig te houden. De ‘Outstanding Universal Value’ van de werelderfgoedsite wordt dan ook in de nominatie geformuleerd als “a unique example of the comprehensive reconstruction of a city
that was deliberately and totally destroyed. The basis for material reconstruction was the inner strength and determination
of the nation that made possible the reconstruction of heritage on a unique scale in the history of the world.”

De paradigmaverschuiving die heeft plaatsgevonden concentreert zich rondom drie principes: het onderwerp, het doel
en de methodologie van erfgoedzorg. Deze drie elementen waren in het traditionele 20ste-eeuwse paradigma relatief
eenvoudig en duidelijk afgebakend. In de 21ste eeuw stellen we vast dat deze definities niet langer eenduidig toe te
passen zijn, maar dat elk van deze principes een waaier aan waarden en mogelijkheden in zich draagt. Voor elk afzonderlijk geval wordt dus een individuele keuze gemaakt van waarden die het doel en de werkwijze van de erfgoedzorger
definiëren. Theoretische documenten, zoals bijvoorbeeld de HUL-aanbeveling, kunnen beschouwd worden als instrumenten voor het toepassen van dit nieuwe paradigma.
Een historisch stadslandschap wordt bepaald door een breed spectrum aan waarden, betrokken partijen en initiatieven die moeten bijdragen tot de instandhouding. Voor elke actie die in een dergelijke site wordt ondernomen, dient
vooraf duidelijk een selectie te worden gemaakt van de waarden die aan de grondslag liggen van de actie. Voor werelderfgoedsites worden deze waarden in het algemeen duidelijk weergegeven in de ‘Statement of Outstanding Universal Value’. Het grote nadeel van een dergelijke document is dat de dragers van deze waarde niet duidelijk worden
gedefinieerd. Door deze dragers te definiëren, wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen het materiële en het
immateriële erfgoed en wordt de scope van erfgoedzorg in de werelderfgoedsite tegelijkertijd ondubbelzinnig bepaald.
De dragers van de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV) kunnen in principe wijzigen zonder de ‘Outstanding Universal Value’ van de gehele site te ondermijnen. Het is daarom van het grootste belang dat elke actie die binnen de
werelderfgoedsite wordt ondernomen, wordt afgewogen ten aanzien van die Uitzonderlijke Universele Waarde. Die
waardebepaling moet vooraf duidelijk worden onderzocht en vastgelegd. Elementen die in bijna ieder stadslandschap
aan bod zullen komen, zijn bijvoorbeeld de korrel van de stad, panorama’s, gebouwen, de publieke ruimte en het immaterieel erfgoed.

Prof. Boguslaw Szmygin, voorzitter van
ICOMOS-Polen, sloot de eerste plenaire sessie
af met een toelichting over de algemene
paradigmaverschuiving die zich in de
erfgoedwereld doorzet © Onroerend Erfgoed
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F. Het globale culturele plaatje

M

anfred Sellink, de conservator van de Brugse musea, stelde dat hij voor sommigen misschien de foute gast op
het feestje is, maar dat er zijn inziens toch een aantal goede redenen waren waarom een museumconservator
ook zijn plaats verdient op een colloquium over werelderfgoedsteden.
Ten eerste werd de nominatie van Brugge als Werelderfgoed mee ingegeven door haar betekenis voor de Vlaamse
Primitieven, een argument dat zowel een understatement
als een overstatement is. Het gaat tenslotte om schilderkunst uit de Bourgondische periode die niet enkel in
Brugge, maar ook elders in de Nederlanden floreerde
(bv. in Leuven, Gent en Brussel). Maar het gaat evenzeer
om meer dan louter schilderkunst. Brugge was in de 15de
eeuw een economische draaischijf en ‘place to be’ op cultureel vlak, een positie die resulteerde in de unieke kunstcollectie die zo nauw samenhangt met de gebouwen en de
stad waarin ze werden gecreëerd en bewaard.

De erkenning van Brugge als
werelderfgoedstad is deels te danken aan
haar betekenis voor de Vlaamse Primitieven,
zoals Hans Memling © Stad Brugge

Ten tweede zijn de Brugse musea ook een grote publiekstrekker. Jaarlijks verwelkomen ze ongeveer een miljoen
bezoekers, een aantal dat sommigen doet duizelen en
waarvan het belang niet steeds even hoog wordt ingeschat.
Het is immers ‘bon ton’ om het toerisme te beschouwen
als een grote bedreiging, maar de positieve effecten ervan
worden vaak miskend. Deze grote groep is desalniettemin van groot belang voor het delen van de kennis over de
vijftiende eeuw, lang niet zo evident in een wereld waarin
een toenemend aantal bezoekers nauwelijks vertrouwd is
met de West-Europese geschiedenis. Maar de hoge bezoekersaantallen dragen ook bij tot de sociale steun en
participatie aan het kunst- en cultuurbeleid – uiteraard
met inbegrip van een erfgoedbeleid–, en zijn tenslotte ook
een belangrijke bron van inkomsten voor de stad.

Ten derde – en hier wordt meteen een kernelement van
het erfgoedmanagement aangeraakt – lanceerde Manfred Sellink een oproep voor een meer samenhangend en
geïntegreerd beleid inzake erfgoed. Zo’n geïntegreerde benadering omhelst het roerend, onroerend en immaterieel
erfgoed, maar houdt ook rekening met hedendaagse kunstproductie, sociaal-culturele praktijken, stedenbouw en
sociaaleconomische factoren, en dit alles over een tijdsspanne van de 15de tot de 21ste eeuw. Een dergelijke holistische
benadering leidt onmiskenbaar tot een beter begrip en kennis van het Brugse erfgoedverhaal, tot een rijkere bezoekerservaring en tot een breder draagvlak. In Brugge wordt – ondanks de vaak bijzonder complexe administratieve en
juridische situatie – in toenemende mate volgens zo’n geïntegreerde visie gewerkt; de Brugse musea werken immers
niet louter rond Brugse schilderkunst, maar incorporeren ook de zorg om een aantal Brugse landmarks, het archeologisch erfgoed en het immaterieel erfgoed in hun werking. Het Sint-Janshospitaal is een uitstekend voorbeeld van
hoe een dergelijke benadering in de praktijk wordt uitgewerkt.
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Zusterklooster van het voormalige
Sint-Janshospitaal. © Stad Brugge

Het Sint-Janshospitaal beschikt met haar Hans Memlingcollectie uiteraard over kunsthistorische topstukken. Maar
het hospitaal is ook een uniek historisch complex met een lange bouwgeschiedenis en een interessante stedenbouwkundige achtergrond. Er is ook ruimte voor sociaaleconomische en immateriële erfgoedprojecten waarbij de verhalen
en getuigenissen van de zusters, dokters en verpleegsters die in het hospitaal werkten, worden gereconstrueerd.
Analoog met het project rond het Sint-Janshospitaal moet in Brugge ook een verhaal verteld worden van de volledige
stad, in haar verschillende gedaanten en diversiteit en met haar volledige geschiedenis en rijkdom. De geïntegreerde
werkwijze is substantieel om dit te bereiken.
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G. Relatie ICOMOS – historische steden

Á

lvaro Gómez-Ferrer Bayo, architect en professor, erelid van ICOMOS, lichtte in de laatste lezing van het colloquium de positie van ICOMOS ten aanzien van de historische steden toe. De nadruk lag op de principes van
Valletta die in 2011 op de algemene vergadering van ICOMOS werden goedgekeurd.

In 1987 al keurde de algemene vergadering van ICOMOS het charter van Washington goed, een compacte, maar zeer
ambitieuze visienota op de historische stad. In de daaropvolgende jaren werden historische steden zich in toenemende
mate bewust van de grote uitdagingen waarmee ze in de toekomst geconfronteerd zouden worden: duurzaamheid, een
territoriale benadering, de klimaatsverandering ... Een overlegtraject van een zestal jaar, mondde uiteindelijk uit in de
principes van Valletta die – aanvullend op het charter van Washington – aanbevelingen doen voor het beheer van de
historische stad.
De basistekst van dit nieuwe richtinggevende document wordt overlopen en het valt op dat, hoewel afzonderlijk van
elkaar opgesteld, er toch een aantal parallellen te trekken zijn met de UNESCO-aanbeveling voor Historische Stadslandschappen. Dit wijst erop dat de bezorgdheden dezelfde zijn en de nood aan richtinggevende documenten accuut
was.
De principes van Valletta kunnen grosso modo in vier hoofdstukken worden ingedeeld, voorafgegaan door een inleiding
die het kader schetst. In het eerste hoofdstuk worden een aantal begrippen die van belang zijn voor het beheer van
de historische stad gedefinieerd (bv. bufferzone, managementplan, ‘geest van de plek’, etc.) In een volgend hoofdstuk
worden de voornaamste veranderingen gedefinieerd waaraan historische steden onderhevig zijn (bv. veranderingen in
de natuurlijke en de stedelijke omgeving, in het gebruik en de sociale structuren en in het immateriële). Daarop aansluitend worden criteria geformuleerd die in acht moeten worden genomen bij elke interventie in het stedelijk weefsel
(waarden, kwaliteit, kwantiteit, coherentie, compatibiliteit, timing, methodologie, beheer, samenwerking en multidisciplinariteit en culturele diversiteit). Hier lopen de principes in grote mate parallel aan de UNESCO-aanbeveling voor
Historische Stadslandschappen (bv. bij de nadruk op het territoriale aspect of de aandacht die uitgaat naar het ensemble). Maar de Vallettaprincipes gaan nog een stap verder en bieden in het laatste hoofdstuk ook concrete voorstellen
en strategieën voor het beheer van de historische steden.
Zo worden concrete aanbevelingen gedaan voor twaalf aspecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Afbakenen van de elementen die moeten worden bewaard
Introductie van nieuwe functies
Hedendaagse architectuur in een historische context
Publieke ruimte
Faciliteiten voor bewoners en aanpassingen aan historische gebouwen
Mobiliteit
Toerisme
Risico’s waaraan de historische stad wordt blootgesteld
Energiezuinigheid
Participatie
De opmaak van een ‘conservation plan’
Het beheerplan
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2.2 ATELIERS

T

ijdens de twee dagen werden vier thematische ateliers afgewerkt. Per atelier werden verschillende workshops
georganiseerd rond een deelaspect van het algemene thema van het atelier. In iedere workshop lichtten een
aantal deelnemers een specifieke case toe of werd een bepaalde problematiek aangekaart. Aansluitend op deze
korte lezingen, ontspon zich vervolgens een debat onder de deelnemers van de workshop. De vier grote thema’s die in
de ateliers aan bod kwamen, zijn:

Atelier 1: Hedendaagse architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen
Atelier 2: Economische knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden
Atelier 3: (Langetermijn) beheer en monitoring
Atelier 4: Werelderfgoed, een gedeelde verantwoordelijkheid
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Atelier 1: Knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden m.b.t.
hedendaagse architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen

H

et eerste atelier werd opgesplitst volgens vier grote thema’s die knelpunten en uitdagingen naar voor brengen:
hedendaagse architectuur in een historische context, grootschalige ontwikkelingen in en in de omgeving van een
historische context, mobiliteit en infrastructuurwerken in een historische context en tenslotte energiezuinigheid
en klimaatsverandering.

Workshop A: Hedendaagse architectuur in een historische context
Sprekers: Mr. Sandor Jákfalvy, Mr. Jo Lefebure, Mrs. Ingrid Leye, Mr. Joris Nauwelaerts, Mr. Olivier Salens

Ontwerp voor een
jeugdhotel in Brugge, 2012
© Salens Architecten

I

n de eerste workshop werd het klassieke spanningsveld tussen eigentijdse ingrepen in een hedendaagse vormentaal en de historische context waarin ze gebeuren, aangekaart. Bijna 50 jaar geleden introduceerde het Charter van
Venetië (1964) de methodiek dat eigentijdse ingrepen duidelijk herkenbaar moesten zijn (artikel 12). Toch bestaat er
geen twijfel over dat eigentijdse ingrepen zich ook moeten integreren in de omgeving waarin ze gerealiseerd worden.
De discussies probeerden antwoorden te formuleren op volgende vragen: is het een kwestie van smaak? Kunnen er
regels en principes worden afgesproken? Moet er steeds harmonisering zijn of is contrast ook een optie? Moeten ingrepen ondergeschikt blijven aan wat er al staat?
Het mag duidelijk zijn dat tijdens deze workshop een aantal van de meest polemische discussies in verband met historische steden werd gevoerd. Heeft hedendaagse architectuur zijn plaats in een historische context? En kunnen een
hedendaagse vormentaal en architecturale expressie, maar evenzeer een afwijkend materiaalgebruik, een andere
schaal tot zijn recht komen in een werelderfgoedstad?

Verschillende sprekers geven aan dat de 21ste eeuw onlosmakelijk haar sporen zal nalaten in de historische stad. De
vraag rijst wel hoe deze interventies moeten worden geïntegreerd en hoe ze door de bevoegde overheden kunnen
worden begeleid. Er worden verschillende voorbeelden aangehaald uit diverse steden. Zo vormden een aantal hedendaagse realisaties uit Brugge (bv. Concertgebouw, Rijksarchief, Hotel Casselbergh en Pandreitje), Boedapest (o.a.
Academy Park en Hilton hotel) en Gent (KoBra-project met nieuwe Stadshal) de basis voor een bredere discussie over
voorwaarden voor kwalitatieve hedendaagse architectuur, de verantwoordelijkheid van de verschillende partners en
de impact van interventies op de levendigheid en leefbaarheid van de stad.
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Workshop B: Grootschalige ontwikkelingen in een historische context
Sprekers: Mrs. Esther Agricola, Mr. Peter Flamend, Mr. Tristan Gobyn, Mr. Han Hefting, Mr. John Hinchliffe,
Mr. Korneel Morlion, Mrs. Snjezana Simovic, Mr. Hubert Van Belle

S

teden zijn onderhevig aan grootschalige ontwikkelingen zoals infrastructuurwerken of projecten waarbij stadsdelen herbestemd en/of ontwikkeld worden. Bij de opmaak en evaluatie van ‘State Of Conservation’ (SOC)-rapporten worden dergelijke projecten vaak als problematisch beschouwd. Veelgehoorde argumenten zijn bijvoorbeeld de schaalvergroting of verandering in bouwhoogte die dergelijke ingrepen met zich meebrengen.
Sommige steden kiezen ook expliciet voor de bouw van landmarks die bijdragen tot de uitstraling en het imago van
de stad. Dergelijke projecten zijn in de context van werelderfgoed vaak gecontesteerd en lokken hevige debatten uit
aangaande eventuele conflicten met het Werelderfgoed. Om dit te anticiperen en om de impact van de projecten op de
verschillende niveaus te onderzoeken, wordt hoe langer hoe meer beroep gedaan de zogenaamde ‘Heritage Impact
Assessments’ of erfgoedeffectenrapporten (HIA’s). Deze kunnen op verschillende niveaus de impact onderzoeken:
•
•
•

De site en haar onmiddellijke omgeving: bestaande bebouwing moet mogelijk verdwijnen, schaalverschillen
tussen oud en nieuw, visuele impact, schaduw en tocht bij hoogbouw …
De impact op de wijk: bezonning en schaduw bij hoogbouw, mobiliteit, visuele impact, impact ingevolge
nieuwe functies op de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving …
De impact op de stad: aanpassing aan infrastructuur (toenemend verkeer, parkeerdruk,…), visuele impact …

De sprekers halen voorbeelden aan uit hun stad.
Het gaat om grootschalige ontwikkelingen in Amsterdam (dat met een hoogbouwnota een antwoord wil bieden op de uitdagingen van hoogbouw
in de stad), Kotor (met de gecontesteerde Verigebrug en een nieuwe ringweg), De Beemster (een
nieuw fabrieksgebouw voor een kaasfabriek),
Brugge (stationsomgeving) en Liverpool (op het
moment van het colloquium onder vuur omwille
van de ontwikkelingen langs Derby Square, Mann
Island en Liverpool Waters, en tijdens de 36ste
bijkomst van het UNESCO Werelderfgoedcomité
in Sint-Petersburg ook effectief op de lijst van Werelderfgoed in gevaar geplaatst).
Deze voorbeelden tonen aan dat er omzichtig
moet worden omgesprongen met grootschalige
ontwikkelingen in een werelderfgoedstad, maar
dat indien de nodige zorgvuldigheid aan de dag
wordt gelegd, zeer geslaagde projecten kunnen
worden gerealiseerd die het Werelderfgoed niet
schaden.

Visueel impactonderzoek © Stad Brugge
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Workshop C: Mobiliteit en infrastructuurwerken in een historische context
Sprekers: Mrs. Brigitte Beernaert, Mrs. Elena Dimitrova, Mr. Vaclav Kralicek, Mrs. Michele Laruë-Charlus,
Mrs. Annelies Saron

De implementatie van een efficiënt publiek transportsysteem
is de sleutel gebleken tot het succes van het
stadsvernieuwingsproject in Bordeaux © Stad Bordeaux

M

obiliteit is een bijzonder thema omwille van de hedendaagse noden enerzijds en de complexiteit ervan anderzijds. De aanleg van wegen, bruggen en andere grote infrastructuurwerken doorheen of aan de rand van werelderfgoedsites zijn courante ‘State Of Conservation’-problemen.

Het is ontegensprekelijk dat infrastructuurwerken een impact hebben. Dit kan gaan van een toename van het verkeer,
de vernietiging van stedelijk weefsel, tot negatieve visuele impact, enz. Anderzijds vergen deze infrastructuurwerken
vaak enorme investeringen zodat er een aanzienlijk voorbeidings- en beslissingsproces aan vooraf gaat. In het erfgoedkader moet steeds gestreefd worden naar een oplossing die verzoenbaar is met het behoud van de Uitzonderlijke
Universele Waarde.
De mobiliteitskwestie leidt zowel bij lokale belanghebbenden als bij het Werelderfgoedcomité vaak tot hevige polemieken over hun impact op de OUV van een bepaalde werelderfgoedsite. Tijdens de workshop werd hevig gedebatteerd
over de noodzaak aan impactstudies, het belang en de wenselijkheid van een aantal interventies en de rol die (internationale) erfgoedpartners spelen in de besluitvorming rond infrastructuurwerken. De discussies werden gevoed rond
een aantal casestudies uit Praag (Wenceslav Square), Brugge (voetgangersbruggen Smedenpoort en publieke ruimte
rond de Sint-Salvatorskathedraal), Sofia en Bordeaux (herontwikkeling van de kaaien en twee nieuwe bruggen over
de Garonne).
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Workshop D: Energiezuinigheid en klimaatverandering
Sprekers: Mr. Ákos Capdebo, Mr. Benoît Delaey, Mr. Dries Vanhove

D

uurzaamheid, energie-efficiëntie, energiezuinigheid, … staan vandaag hoog op de agenda. Het milieubewustzijn is door stijgende energieprijzen, de impact van energieproductie op het milieu en de klimaatsverandering
aangewakkerd. Overheden zijn verplicht om met deze mentaliteitswijziging om te gaan en dus energiezuinig en
duurzaam bouwen te omarmen en te ondersteunen. Dit vormt bij historische panden een extra uitdaging voor architecten, ingenieurs,... Historische panden en historische omgevingen kunnen niet zomaar aangepast en getransformeerd
worden. Het is met andere woorden een uitdaging en missie om technieken te ontwikkelen die de energie-efficiëntie
ten goede komen zonder de erfgoedwaarde aan te tasten.
De cases van Blankenberge, Poperinge en Boedapest tonen aan dat architecten en ingenieurs het debat aangaan en
in samenwerking oplossingen zoeken. Er wordt echter ook duidelijk gesteld dat er geen eenduidig recept bestaat om
aan deze uitdagingen te voldoen. In de debatten werden twee belangrijke opties aangehaald die verder moeten worden
uitgewerkt.
Ten eerste is er de constante zoektocht naar innovatieve technieken en materialen die kunnen bijdragen tot een meer
energie-efficiënt en duurzaam historisch patrimonium zonder al te drastische ingrepen in het erfgoed te veroorzaken.
Op die manier wordt in projecten een technisch compromis gemaakt tussen erfgoedbehoeftes en energetische performantie.
Ten tweede is er een sterke nood aan een mentaliteitswijziging. Een duurzaam bouwproject draait immers om meer
dan een aantal ad hoc ingrepen zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Duurzaamheid gaat ook over de levenscyclus
van gebouwen en vanuit die optiek maakt het behoud en gebruik van het historisch patrimonium uiteraard een goede
beurt.
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Atelier 2: Economische knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden

A

telier 2 werd opgesplitst in drie workshops die de economische knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden kaderen; economische impact en meerwaarde van erfgoed, herbestemming van historische gebouwen
en complexen en tot slot toerisme.

Workshop A: Economische impact en meerwaarde van erfgoed
Sprekers: Mrs. Anat Ben-Menachem, Mrs. Carmen Daly, Mrs. Marieke De Baerdemaeker, Mr. Christian Ost

D

e economische impact en meerwaarde van erfgoed is niet zelden een bron van discussie. Het economisch belang
wordt meer en meer geaccepteerd, maar is niet makkelijk te meten. Er bestaan nauwelijks meetsystemen of
consequente dataverzamelingen die dit thema in kaart brengen. Toch wordt er gesproken van het multiplicatoreffect, de toeristische meerwaarde, een positief effect op de immobiliënprijzen, etc. Onderzoek vanuit een economische invalshoek wordt dan ook steeds belangrijker.
De sprekers stellen vast dat er de afgelopen jaren inderdaad een toenemende trend waarneembaar is waarbij het
historisch erfgoed niet langer louter vanuit de erfgoedhoek wordt beschouwd, maar ook in toenemende mate economische evaluaties worden gemaakt. De economische waarde van het onroerend erfgoed blijkt onmiskenbaar en het
onderzoek naar een geschikte methodologie om deze effecten te meten bloeit. De nood aan objectieve data wordt ook
ingegeven vanuit een pragmatisch oogpunt; al te vaak moeten investeringen in erfgoed ook worden beargumenteerd in
het kader van strikte financieel-economische overwegingen. In economisch zware tijden zijn beleidmakers ook sneller
geneigd om te besparen op vlak van erfgoed. Daarom is er noodzaak aan een gepast onderzoekskader en methodologie om de economische impact te onderzoeken en te monitoren.
In 2010 werd een eerste onderzoek gevoerd naar de socio-economische impact van het onroerend erfgoed(beleid) in
Vlaanderen. Binnen dit onderzoek werd aangetoond dat onroerend erfgoed staat voor een aanzienlijke economische
activiteit in Vlaanderen, terwijl het vaak niet ten volle als economische sector wordt aanzien. Investeringen in onroerend erfgoed leveren een duidelijke ‘return on investment’ op, al blijft het meten van de economische meerwaarde een
moeilijke oefening.
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Workshop B: Herbestemming van historische gebouwen en complexen
Sprekers: Mr. Tom Callebaut, Mr. Ákos Capdebo, Mr. Thomas Coomans, Mr. Benoît Delaey, Mr. Peter Flamend,
Mr. Joris Nauwelaerts, Mr. Olivier Salens, Mrs. Veerle Vercauteren

W

anneer historische panden hun oorspronkelijk functie verliezen, om welke reden dan ook, is het steeds een
uitdaging om een nieuwe, gepaste herbestemming voor het pand te vinden. Erfgoed een tweede leven schenken, biedt ongetwijfeld de beste garantie voor het blijvend bestaan en onderhoud ervan. Hierdoor wordt de
kans op verloedering en verval immers miniem gehouden.
Hergebruik is evenwel een bijzondere uitdaging die steeds zorgvuldig moet worden onderzocht vooraleer van start te
gaan. De keuze voor de juiste functie(s) is fundamenteel. Een credo dat algemeen wordt gehanteerd, is dat de functie
zich aan het gebouw dient aan te passen en niet omgekeerd. Er moet bijvoorbeeld in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met de schaal, het volumegebruik, de inrichting, het karakter van het gebouw, enz. Het is
evenwel de vraag of hier altijd rekening mee kan worden gehouden.
Ervaring bij de sprekers leert dat enige voeling tussen de huidige of de historische functie van een gebouw en het toekomstig project in het algemeen meer kans op slagen biedt. Tijdens de workshop worden een aantal cases voorgesteld
en wat opvalt is dat vooral het hergebruik van het religieuze erfgoed ter discussie komt te staan (vb. Sint-Niklaaskerk
Willebroek, VLP Groot-Bijgaarden, Redemptoristinnenklooster en Karmelietenklooster Brugge). Er komen, in Vlaanderen net zoals elders, steeds meer kerken leeg te staan, maar het vinden van een nieuwe bestemming is niet steeds
een evidentie. In Vlaanderen wordt bij parochiekerken sterk de nadruk gelegd op het sacrale karakter van het gebouw.
Dit maakt het er niet eenvoudiger op om een gepaste herbestemming te vinden. Toch is voor deze gebouwen een nieuwe functie onontbeerlijk, al was het maar vanuit economische haalbaarheidsoverwegingen (bv. verwarmingskosten,
onderhoudskosten, etc.). De uitdaging ligt in het verzoenen en verankeren van de “waarde van de geest van de plek” (de
zgn. locuswaarde) en de sociale dimensie daarvan, met de nieuwe bestemming.

De Gentse Vismijn kreeg recent een nieuwe functie als evenementenzaal
en brasserie © Onroerend Erfgoed / Kris Vandevorst
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De Gentse vismijn kent sinds haar oprichting verschillende transformaties. Zowel aan buitenzijde als aan de binnenkant werden er verschillende aanpassingen gedaan.
Na het verdwijnen van de oorspronkelijke functie werd het
gebouw onder meer gebruikt als parking, bowlingbaan …
en kende het leegstand. De toestand was voor de start van
het nieuwe project dramatisch. De nieuwe functie, evenementenzalen en brasserie, zorgt ervoor dat het gebouw
opnieuw publiek toegankelijk is. Binnenin werd gekozen
voor een integratie van hedendaagse elementen.
Bij het Hotel Casselbergh in Brugge werd geopteerd voor
de combinatie van nieuwbouw en renovatie van oude
gebouwen. Het project stuitte op negatieve commentaren van verschillende actiegroepen. Binnen de discussie
blijkt dat een aantal participanten de aansluiting tussen
het nieuwe en het oude volume het grootste probleem
vinden. Ze stellen dat het behoud van de gebouwen uit de
jaren 1930 en 1950 de essentiële vraag is en dat een stad
die ambieert Werelderfgoed te zijn meer strategische
aankopen moet verrichten om problemen uit het verleden
aan te pakken. Door hier niet omzichtig mee om te gaan
worden problemen uit het verleden vervangen door problemen van vandaag.
Het project ‘Rijksarchief Brugge’ bestaat enerzijds uit
een nieuwbouw en anderzijds uit een renovatie van een
Binnen de Gentse Vismijn werd gekozen voor de integratie van
kloostergedeelte. Het project is het resultaat van een ont- hedendaagse elementen zonder afbreuk te doen aan het histowerpwedstrijd dat uitgaat van behoud en herwaardering risch kader © Onroerend Erfgoed / Kris Vandevorst
van restanten van een voormalig Predikherenklooster, de
specifieke eisen van een nieuw archiefgebouw en de integratie van een ondergrondse parking. Er werd getracht een zachte overgang te maken tussen de bestaande en de
nieuwe volumes. Het voormalig kloostergedeelte zal kantoren van de archivarissen en tentoonstellingsruimte bevatten. Er werd geprobeerd om de originele dimensies van de ruimtes te herstellen.
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Workshop C: Toerisme
Sprekers: Mrs. Carine Decroos, Mr. Stefano Della Torre, Mr. Haiqi Luo, Mrs. Mariela Nankova , Mr. Oumar Ndao,
Mr. Noel Salazar

C

ultureel erfgoed is een onmiskenbare trigger voor
toerisme, vele toeristen houden bij het kiezen van
een bestemming rekening met de aanwezige musea, waardevolle gebouwen, charmante omgevingen ….
Dat cultureel toerisme zorgt op zijn beurt voor een draagvlak dat het erfgoed in stand houdt. Het toerismeverhaal
in de brede zin van het woord (dus inclusief winkeltoerisme, familie-uitstappen, zon-zee-strand-vakantie,…),
wordt echter niet altijd positief ervaren. Een teveel aan
bezoekers zorgt voor overlast en kan het erfgoed zelfs
schaden.
Deze dualiteit wordt door alle sprekers aangekaart want
hoewel het cultuurtoerisme er mee voor zorgt dat er een
draagvlak wordt gecreëerd voor erfgoed en erfgoedbehoud, dreigen een groot aantal werelderfgoedsteden
slachtoffer te worden van hun eigen succes. Toerisme
kan leiden tot sterke overlast voor bewoners en zo ook
een negatieve impact hebben op leefbaarheid en erfgoedwaarde. Daarnaast bestaat ook het risico dat het aanbod
– de stad – te sterk wordt afgestemd op de toeristische
vraag en er een aantal perverse fenomenen ontstaan zoals de beruchte ‘disneyficatie’, waarbij de stad of erfgoedsite omgetoverd wordt tot een pretpark dat een bepaalde
omgeving creëert die niet meer de authentieke is.

Aangezien een werelderfgoedstad in eerste mate ook een
levendige stad is, dient het ongebreidelde toerisme aan
banden te worden gelegd. Het is aan de lokale overheden
om een evenwicht te vinden tussen de noden van de lokale
bevolking en het toerisme. In Brugge bv. wordt sinds jaren
een vrij strikt beleid gevoerd waarbij volgende elementen belangrijke uitgangspunten zijn: hotelstop, vakantiewoningenstop, toerisme bewust beperken tot een deel
van de stad, organisatie en infrastructuur om bezoekers
op te vangen en bezoekersstromen te leiden. Toerisme Jaarlijks bezoeken 1 miljoen toeristen
wegdenken is immers onmogelijk omdat het inkomsten, Brugge per boot © Stad Brugge
werkgelegenheid en een dynamiek met zich meebrengt.
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw – de eeuw waarin steeds meer mensen kunnen reizen en dat ook effectief doen – is net het vinden van dit evenwicht en het voeren van een beleid dat
duidelijke keuzes maakt ten voordele van de stad, haar inwoners en haar bezoekers.

- 22 -

Atelier 3: Knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden m.b.t.
(langetermijn) beheer en monitoring

H

et derde atelier werd onderverdeeld in drie workshops die de knelpunten en uitdagingen voor werelderfgoedsteden op vlak van (langetermijn) beheer en monitoring behandelen. De precieze thema’s waren het ontwikkelen
van een langetermijnvisie, beheersplannen en –systemen opmaken en evalueren, en het opvolgen van de ‘state
of conservation’.

Workshop A: Een langetermijnvisie ontwikkelen
Sprekers: Mr. Stefano Della Torre, Mr. Geert Eggermont, Mr. Paul Lievevrouw, Mr. Boguslaw Szmygin

D

e erkenning tot werelderfgoedstad heeft op korte termijn zeer ingrijpende implicaties, zowel voor de bewoners
van de stad als voor de lokale beleidsmakers. De bewoners moeten rekening houden met het feit dat een erkenning beperkingen en regels met zich mee brengt. Voor de lokale beleidsmakers is het zaak om deze regels te
implementeren en ervoor te zorgen dat het werelderfgoed goed wordt beheerd en in stand blijft, maar dat ook een
antwoord wordt geformuleerd op de noden en bezorgdheden van de bewoners.
Binnen deze workshop wordt erkend dat werelderfgoedbeheer een materie is die bij uitstek op langetermijn moet
worden beschouwd. Het is immers de verantwoordelijkheid van de huidige generatie om de instandhouding van de
‘Outstanding Universal Value’ ook voor de toekomstige generaties te verzekeren. Het belang van een langetermijnvisie
die hierin voorziet, wordt ook in UNESCO’s ‘operational guidelines’ vooropgesteld.
De sprekers geven aan hoe een dergelijke langetermijnvisie opgebouwd en geïmplementeerd wordt. Het belang van
een geïntegreerd totaalprogramma dat de instandhouding van het stedelijk erfgoed in overeenstemming brengt met
de volledige stedelijke realiteit wordt steeds opnieuw aangehaald. Voorafgaand onderzoek is cruciaal, net zoals het
verzamelen van data die een opvolging van de stedelijke dynamiek weergeven (bv. data i.v.m. bevolking, leegstand,
onderwijs, verkeer,…). Deze dataverzameling is bijvoorbeeld in Brugge een belangrijk instrument om de evolutie van
de stad op te volgen en diende ook als voedingsbodem voor het managementplan dat een eerste oefening was voor
een langetermijn beheersvisie.

- 23 -

Workshop B: Beheerplannen en –systemen opmaken en evalueren
Sprekers: Mrs. Brigitte Beernaert, Mr. Didier Bourdouxhe, Mr. Fausto Cardoso, Mrs. Paula Cordeiro,
Mrs. Hilde De Boer, Mrs. Nena De Roey, Mrs. Veronica Heras, Mr. Vlastislav Ouroda, Mrs. Anneli Randla

H

et management van een werelderfgoedstad is geen evidente zaak. Iedere site heeft zijn eigen kenmerken en
specificiteit, de noden en aanpak zullen dus ook verschillend zijn. Mede als gevolg daarvan bestaat er geen kanten-klare handleiding die site-managers kan helpen bij het beheren van hun werelderfgoed. De beheerplannen
en – systemen die worden opgemaakt en opgezet zullen steeds hun specifieke accenten hebben, maar kunnen wel een
inspiratiebron vormen voor andere werelderfgoedsteden met een soortgelijke situatie. Steden met een soortgelijke situatie kunnen dus zeker van elkaar leren. Een platform voor dergelijke kennisuitwisseling zou een grote meerwaarde
kunnen zijn. De OWHC/OVPM lijkt de partner bij uitstek die initiatief zou kunnen nemen tot een dergelijk platform en
de uitbouw en verderzetting op lange termijn (bv. met periodieke publicaties, databank van beheerplannen, werksets,
etc.) zou kunnen coördineren.
Een aantal steden stellen de methodologie voor die zij hanteerden bij de opmaak van beheerplannen en lichten ook
de implementatie van hun beheersystemen toe. Daaruit blijkt dat afhankelijk van de lokale context, sterk verschillende acties worden ondernomen. In Brugge en Amsterdam wordt een waarderingskaart voor het gebouwde erfgoed
opgemaakt, al blijkt dat in de praktische uitwerking en de concrete gevolgen voor eigenaars wel een andere werkwijze
wordt gehanteerd. Ook de cases van Tallinn, Brussel en Cuenca werden voorgesteld. Een belangrijk gemeenschappelijk punt is de nadruk die wordt gelegd op het noodzakelijke contact met de bewoners en de gebruikers van de
werelderfgoedsite. Hun inbreng bij het opstellen van het managementplan is cruciaal omdat zij diegenen zijn die
dagdagelijks mee hun verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het behoud van het werelderfgoed. Verschillende
educatieve en participatieve trajecten die in het kader van een beheerplan het licht zagen, werden voorgesteld en komen verderop nog aan bod.
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Workshop C: De ‘State Of Conservation’ opvolgen
Sprekers: Mr. Han Hefting, Mrs. Evelien Meijer, Mr. Christopher Pound

D

e ‘State Of Conservation’ of SOC verwijst letterlijk naar de instandhouding van een werelderfgoedsite. In principe
is dit een continu proces, maar vooral wanneer er vragen rijzen bij de staat van een werelderfgoed kan het Werelderfgoedcomité vragen een uitdrukkelijk rapport op te stellen over de ‘State Of Conservation’ - waarbij er ook
ingegaan kan worden op een of meerdere specifieke projecten of vragen. Zo'n rapport wordt opgesteld door de direct
betrokken partijen (lokale beheerder, erfgoedinstantie, de lidstaat zelf, ...), of die opdracht kan worden gegeven aan
ICOMOS, IUCN - al dan niet in samenwerking met het Werelderfgoedcentrum. Een SOC-rapport bevat een inschatting over de identiteit, bescherming, conservatie, presentatie en transmissie naar komende generaties. Op basis van
deze rapporten kan het Werelderfgoedcomité zich formeel uitspreken over de staat van het Werelderfgoed, en over
eventuele problemen.
De sprekers wisselden hun ervaringen uit over hoe een ‘State Of Conservation’ rapport verder wordt opgevolgd door
de betrokken werelderfgoedsite. Aan de hand van specifieke cases uit Bath, De Beemster en Amsterdam, ontspon zich
een debat over de verschillende betrokken partners bij de opmaak, beoordeling en opvolging van de ‘State Of Conservation’. Daarbij werd vooral de dubbelzinnige relatie tussen het Werelderfgoedcomité en de steden zelf aangekaart.
Hoewel alle rechtstreekse communicatie met UNESCO via de staten verloopt, zijn het wel degelijk de stadsbesturen
die de eindverantwoordelijke zijn voor de instandhouding en het beheer van hun werelderfgoedsteden. Er bestaat een
sterke gemeenschappelijke wens voor een internationaal, intermediair niveau dat tussen de stedelijke overheden en
UNESCO ageert en waar de steden zich rechtstreeks tot kunnen wenden. Er wordt verschillende malen gesuggereerd
dat dit een rol is die ICOMOS of OWHC/OVPM (Organization of World Heritage Cities / Organisation des Villes du Patrimoine Mondial) op zich zou kunnen nemen; de werelderfgoedsteden zelf lijken vragende partij voor een reorganisatie
van de werelderfgoedgemeenschap.
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Atelier 4: Werelderfgoed, een gedeelde verantwoordelijkheid

I

n het vierde atelier werden drie workshops georganiseerd waarbij werd gedebatteerd over de gedeelde verantwoordelijkheid voor beheer en behoud van het werelderfgoed. Meer concreet werden discussies gevoerd over participatie
op alle niveaus, het nut en de noodzaak van netwerken en de communicatie en samenwerking met instanties binnen
de Werelderfgoedconventie.

Workshop A: Participatie op alle niveaus
Sprekers: Mr. Ákos Capdebo, Mr. Lothar Casteleyn, Mr. Cardoso Fausto, Mrs. Sofia Couto Gonçalves , Mr. Niek Knol,
Mrs. Michele Larue-Charlus, Mrs. Monalisa Maharjan, Mr. Hubert Van Belle, Mrs. Francine Vanneste

H

et management van een werelderfgoedsite is niet de verantwoordelijkheid van één instantie, maar is een langetermijnproject waar verschillende partijen hun schouders onder willen, kunnen en moeten zetten. Het opzetten
van participatieve trajecten komt uitgebreid aan bod en is duidelijk een gedeelde bezorgdheid. Participatie en
een draagvlak zijn essentiële voorwaarden om de erkenning als werelderfgoed waar te maken. De lokale bevolking
voelt als eerste de impact van een erkenning, zij zijn het die als eersten zorg moeten dragen voor het werelderfgoed.
Vaak gaat de erkenning gepaard met een gevoel van trots, maar er komt evenzeer soms een inspanning van bewoners en dagelijkse gebruikers bij kijken. Uitzonderlijk dreigt zelfs een overbelasting van wat van de bevolking wordt
gevraagd. Publieke participatie vormt hoe dan ook een krachtig instrument om de bevolking te betrekken bij de bescherming en het beheer van haar werelderfgoedsite. In deze context is het uiteraard wel essentieel dat de bevolking
weet wat de OUV van een site juist inhoudt. Informeren tijdens het nominatietraject en na de inschrijving moet dus
even goed een continu aandachtspunt blijven
Ook op administratief niveau is participatie belangrijk. De verwezenlijking van een nominatie en de bijkomende monitoring en zorg eens deze nominatie is verzilverd, vergen een nauwgezette samenwerking tussen verschillende betrokken diensten en bestuursniveaus, zoals bijvoorbeeld monumentenzorg, ruimtelijke ordening, toerisme, cultuur,
onderwijs, en mobiliteit. Voor de goede werking en het in stand houden van het werelderfgoed is het van belang dat
deze op een coherente manier samenwerken en worden opgevolgd.
Het belang van breed georiënteerde participatie wordt toegelicht aan de hand van enkele cases: Kortrijk, Bordeaux,
Amsterdam, Angra do Heroísmo, Cuenca, Boedapest en Brugge. De case van Bordeaux bleek zeer inspirerend voor de
andere deelnemers. Bordeaux heeft sinds het midden van de jaren 1990 een sterke traditie voor publieke participatie
en consultatie uitgebouwd. Op die manier wordt een ongekend draagvlak voor evenwichtig erfgoedbeheer en stedelijke ontwikkeling gecreëerd.
Uit het verhaal van Kathmandou blijkt vooral de onmacht t.o.v. grootschalige afbraak en wederopbouw van erfgoed in
Kathmandou, als gevolg van het ontbreken van een lokaal beleidsplatform ter vrijwaring van het werelderfgoed, alsook omdat de lokale bevolking zelf onvoldoende bewust is van de erfgoedwaarde.
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Workshop B: Nut en noodzaak van netwerken
Sprekers: Ms. Paola Jani, Mr. Geert Souvereyns, Mrs. Carol Westrik

Project Kantlijnen, Gentpoort, Brugge © Stad Brugge

D

e erfgoedsector is enorm divers en dus ook vrij uitgebreid en vaak versnipperd. Als gevolg hiervan, is de slagkracht van “de erfgoedsector” eerder beperkt. Afstemming, overleg en samenwerking tussen de verschillende
partijen is dan ook primordiaal.

Wat de werelderfgoedsteden betreft, wordt het gebrek aan duidelijkheid en samenwerkingsverbanden vaak aangekaart. Toch bestaat er een samenwerkingsplatform voor werelderfgoedsteden, namelijk de ‘Organization of World
Heritage Cities’ (OWHC/OVPM). Dit netwerk lijkt momenteel vooral actief op niveau van beleidsmakers. Toch zijn de
spelers in het veld ervan overtuigd dat dit netwerk en de bevoorrechte positie ervan in het werelderfgoedverhaal voor
de steden meer kan betekenen, bijvoorbeeld door zwaarder te wegen op de debatten in de Werelderfgoedconventie.
Sectorcommunicatie moet worden gereorganiseerd. Het strekt tot de aanbeveling dat er overlegstructuren en netwerken worden opgericht die kennis- en ervaringsuitwisseling ten voordele van het brede erfgoedveld mogelijk maken.
Dat zo’n netwerk op verschillende schaalniveaus kan worden georganiseerd, bleek uit de voorbeelden die werden
voorgesteld. Het Brugse erfgoednetwerk (BEN) is een lokaal verankerd netwerk dat alle partijen die in Brugge werken
rond erfgoed – of het nu immaterieel, roerend of onroerend erfgoed is, of het gaat om vrijwillligersverenigingen of de
stadsdiensten – verenigt en wil inzetten op een pluridisciplinaire en originele benadering van het Brugse erfgoed. Op
die manier wordt erfgoed gekoppeld aan hedendaagse ontwikkelingen en worden op een drempelverlagende wijze en
via kleinere initiatieven mensen betrokken bij het grote erfgoedverhaal.
Een ander type netwerk is de Nederlandse Stichting Werelderfgoed die de negen huidige Nederlandse werelderfgoedsites verenigt. De bedoeling van de stichting is om de bekendheid van het werelderfgoed te vergroten en de
toekomstige generaties bewust te maken van het belang van erfgoed en erfgoedzorg. De stichting ondersteunt ook de
Nederlandse werelderfgoedsites, en bevordert de onderlinge samenwerking. De negen sites kunnen op die manier
gezamenlijk optreden, bewustmakingscampagnes opstarten en kennis uitwisselen. Het spreekt voor zich dat varianten op dergelijke netwerken in andere landen of misschien zelfs in internationaal verband ook tot de mogelijkheden
behoren en zelfs kunnen worden aangemoedigd.
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Workshop C: Communicatie en samenwerking met de instanties binnen de
Werelderfgoedconventie
Sprekers: Mrs. Ingrid Leye, Mrs. Bénédicte Selfslagh , Mr. A. Junaid Sorosh-Wali

V

ertegenwoordigers van het Werelderfgoedcentrum, de Belgische delegatie bij UNESCO en ICOMOS lichtten toe
hoe samenwerking en communicatie met de Werelderfgoedconventie functioneert.

De Werelderfgoedconventie of ‘Conventie inzake de bescherming van het wereld cultureel en natuurlijk erfgoed’ overkoepelt alle werelderfgoedsites. Bijna 200 landen hebben deze conventie goedgekeurd wat ervoor zorgt dat ze met
elkaar verbonden zijn door middel van deze conventie. De Werelderfgoedconventie heeft een eerder hiërarchische
structuur met enerzijds de lidstaten die de Conventie hebben ondertekend, en anderzijds het Werelderfgoedcomité
dat de toepassing van de Conventie bewaakt. Het Comité wordt daarin ondersteund door drie adviserende organisaties (ICOMOS, IUCN en ICCROM), en door het Werelderfgoedcentrum dat het dagelijkse secretariaat verzorgt. Deze
eerder formele manier van werken wordt niet altijd als gemakkelijk en transparant ervaren door de beheerders van
werelderfgoedsites. Het is dan ook belangrijk dat er een duidelijke communicatie en samenwerking plaatsvindt met
en tussen de instanties binnen de Werelderfgoedconventie.
Wat het beheer van een werelderfgoedsite betreft, staat de lidstaat formeel in voor de nominatie en de instandhouding
van de site. Het Werelderfgoedcomité is verantwoordelijk voor de erkenning van nieuwe werelderfgoederen en de
opvolging van de ‘State Of Conservation’-rapporten. Het is opvallend dat de dagelijkse beheerders van werelderfgoedsites officieel geen plaats hebben in het systeem.
De procedure voor de nominatie en opvolging van de werelderfgoedsites werd toegelicht, maar er werd eveneens beklemtoond dat UNESCO zelf ook de ambitie heeft om het bureaucratische gehalte van haar werking terug te dringen
en korter op de bal te spelen door bijvoorbeeld lokale site-managers nauwer te betrekken. Een aantal van de discussiepunten omtrent lokale, regionale, nationale en internationale netwerken werden verder uitgebreid toegelicht – kennisuitwisseling en participatie waren immers twee van de meest courante thema’s tijdens het colloquium.
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2.3 PANELGESPREK

B

recht Vandekerckhove (SumResearch) stelt aansluitend op de plenaire sessies de eerste voorlopige conclusies
van het colloquium voor. Hij doet dat onder de noemer ‘UNESCO sites = living sites. Network. Participation.
Dialogue’. De krachtlijnen die in de tussentijdse conclusies zijn aangehaald, worden in het volgende hoofdstuk
uitvoeriger besproken.

Vooraleer wordt overgegaan tot de plechtige afsluiting van het colloquium, buigen Ingrid Leye (Brugge),
Marie-Noël Tournoux (UNESCO World Heritage Centre), Anne-Laure Moniot (Bordeaux), Christopher Pound (Bath)
en Álvaro Gómez-Ferrer Bayo (ICOMOS) zich in een panelgesprek onder leiding van Bénédicte Selfslagh, voormalig
secretaris generaal van ICOMOS (2008-2011), over een aantal van de belangrijkste thema’s die tijdens het colloquium
aan bod zijn gekomen. Het valt vooral op dat er een grote opluchting was dat eindelijk ervaringen konden worden uitgewisseld en gemeenschappelijke problemen aangekaart. Er wordt zoveel verwacht van de werelderfgoedsteden dat
het bijna onmogelijk is om aan al die verzuchtingen te voldoen. Het is duidelijk dat er nood is aan een dialoog en een
beter evenwicht tussen de beleidsmakers en experten, tussen de bevolking en het bestuur, tussen UNESCO en de steden, etc. Het belang van netwerken wordt algemeen onderkend en ingeschreven in de principes van Valletta (ICOMOS
2011). Het bouwt verder op de algemene consensus die bestaat over de problematiek van stedelijke groei en duurzame
ontwikkeling in historische steden.
Vervolgens wordt de nadruk gelegd op het verhaal van de werelderfgoedstad. Het is belangrijk dat de verschillende
verhalen van het werelderfgoed worden neergeschreven en overgebracht aan huidige en toekomstige generaties.
‘Story telling’ is een belangrijk aandachtspunt in werelderfgoedmanagement en er moet dan ook voldoende tijd en
middelen voor worden uitgetrokken. De boodschap die wordt overgebracht en het verhaal dat wordt verteld, moeten
grondig worden voorbereid en ook opgevolgd; tijdig actualiseren van de boodschap of het medium is essentieel om te
blijven aanspreken.
Het constant zichzelf opnieuw bevragen om zoveel mogelijk partijen aan boord te houden, komt tijdens de discussies
telkens opnieuw aan bod. Deze bevraging gebeurt ten aanzien van de eigen werking, maar evenzeer ten aanzien van
het kader waarbinnen site-managers moeten werken: de internationale gemeenschap met haar eigen charters en
conventies. De universele ambitities van dergelijke doctrinaire teksten zorgen ervoor dat wat concrete toepassingen
betreft, ze een algemeen toepasbaar karakter met zich meedragen dat in ieder concreet geval op een gepaste manier kan worden aangewend. Bijgevolg komt ook een grote verantwoordelijkheid in de handen van de steden (sitemanagers) te liggen. Het lijkt in een dergelijk proces van toenemende decentralisatie ook niet meer dan logisch dat
lokale overheden nauwer worden betrokken bij de evaluatie en implementatie van dergelijke theoretische teksten; hun
feedback kan net de brug slaan tussen theorie en praktijk.
De autonomie van de steden moet worden erkend, ook door de ‘hogere instanties’ zoals UNESCO of de staten. Direct
contact of een betere mediëring is aangewezen. Om niet volledig alleen te staan, is de uitwisseling van contacten en
ervaringen zoals dat tijdens het colloquium gebeurde, bijzonder waardevol. Het belang van dergelijke uitwisseling en
het opzetten van netwerken wordt ook de in de conclusies meermaals zeer expliciet beklemtoond.
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3 GEDEELDE BEZORGDHEDEN

U

it twee dagen van lezingen en intensieve debatten kunnen enkele gedeelde bezorgdheden gedistilleerd worden.
Sprekers, het panel en participanten waren het er over eens dat volgende thema’s van belang zijn binnen het
verder ontwikkelen en organiseren van een historische stad als werelderfgoed.
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S

3.1 UNESCO, DE TOEPASSING VAN DE HULAANBEVELING EN DE CONVENTIES

inds in 1972 de Werelderfgoedconventie werd aangenomen, zijn UNESCO en haar Werelderfgoedcentrum de
belangrijkste internationale spelers in het internationale onroerenderfgoedveld. De erkenning tot werelderfgoed
wordt nog steeds gezien als een bijzonder prestigieuze titel en een erkenning voor de vele inspanningen die
wereldwijd werden en worden geleverd voor het behoud van het erfgoed. Anno 2012 zijn maar liefst 962 sites (volgens
whc.unesco.org op 16.08.2012) opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Door zich deel te maken aan het werelderfgoedverhaal, onderschrijven staten ook het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid. UNESCO is immers geen autonoom orgaan, maar een internationale organisatie van lidstaten. Het zijn die lidstaten die de koers van UNESCO mee
bepalen en tegelijk een deel van hun soevereiniteit opgeven ten dienste van de internationale gemeenschap.

De taak van het Werelderfgoedcentrum is momenteel tweeledig: er is een afdeling bevoegd voor de evaluatie van de
nominatiedossiers en er is een afdeling verantwoordelijk voor de opvolging van de ‘State Of Conservation’-rapporten.
In overleg met de adviesorganen van de Conventie (IUCN, ICOMOS en ICCROM) worden adviezen uitgebracht. Deze adviezen zijn institutionele opinies die worden gevoed door input die het Werelderfgoedcentrum ontvangt van de experts
en/of nationale comités van haar adviesorganen (bv. nationale ICOMOS-afdelingen), internationale wetenschappelijke
comités (bv. ICOMOS’ wetenschappelijke comités voor 20ste-eeuws erfgoed, cultuurlandschappen of historische steden en dorpen) en ‘desk reports’. Aanvullend kan ook een plaatsbezoek worden georganiseerd. De perceptie dat een
UNESCO-rapport of –aanbeveling enkel op basis van een eenmalig plaatsbezoek van een beperkte delegatie wordt
opgemaakt, strookt niet met de werkelijke gang van zaken waarbij vaak tientallen mensen betrokken zijn. Het klopt
wel dat door de sterke stijging van zowel lidstaten als werelderfgoedsites de taken van het Werelderfgoedcentrum
danig zijn toegenomen.

Bezorgdheid

V

oor erfgoedsteden en site-managers is het niet altijd even duidelijk tot wie zij zich moeten wenden met vragen en
bezorgdheden omtrent werelderfgoedmanagement. Dit gegeven kwam sterk naar voor in de discussies tijdens
het colloquium. Er zijn dan ook een aantal trends die zich doorzetten en die lijken te bevestigen dat het werelderfgoedsysteem aan herbronning toe is. Zo stelt men vast dat er steeds meer initiatieven voor de erkenning tot werelderfgoed (maar minstens even goed voor de opvolging van het werelderfgoedmanagement en de ‘State of Conservation’)
op het lokale niveau worden genomen. Gevolg daarvan is dat lokale besturen steeds vaker (mee) de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer van het werelderfgoed en dus ook de opmaak van ‘State of Conservation’-rapporten
op zich nemen. De toenemende vraag naar een meer rechtstreeks contact tussen het Werelderfgoedcentrum en de
steden en ‘site-managers’ is dan ook niet onlogisch. Uit discussies blijkt dat zowel vanuit de basis (de sites) als vanuit
de internationale wereld de wil tot ‘empowerment’ (zelfmanagement) van het werelderfgoed bestaat waarbij onder
andere sterker moet worden ingezet op professionalisering en marketing.
Sinds een aantal jaren is een mentaliteitswijziging aan de gang binnen de conventies en de doctrinaire documenten
die het erfgoedbeleid gidsen. Dit is van groot belang, een mentaliteitswijziging kan zich immers niet enkel doorzetten
binnen de praktische en institutionele organisatie, maar is ook van belang op niveau van reglementering. De notie van
het ‘Historic Urban Landscape’ werd in november 2011 door de Algemene Vergadering van UNESCO geïnstitutionaliseerd in de ‘Recommendation on the Historic Urban Landscape’. Met deze UNESCO-aanbeveling wordt een nieuwe
impuls gegeven aan het globale stedelijke erfgoedbeleid - daarbij niet enkel beperkt tot werelderfgoederen. Een ‘Historic Urban Landscape’ omvat meer dan louter de gebouwde omgeving en heeft nood aan een geïntegreerd beleid dat
rekening houdt met de bredere stedelijke en culturele dynamiek, met het materiële en het immateriële. Lidstaten zijn
niet verplicht deze aanbeveling te implementeren, maar in veel landen werd de afgelopen jaren reeds werk gemaakt
van een wetgeving of praktijk die getuigt van een dergelijke historische stadslandschappelijke benadering.
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D

e UNESCO-aanbeveling voor Historische Stadslandschappen is geen handleiding die aangeeft hoe het historische
stadslandschap moet worden beheerd. Ze stelt een aantal bruikbare sporen voor - onder meer het idee om het
erfgoedbeleid (conservation) en de ruimtelijke planningsprocessen en -documenten beter op elkaar af te stemmen -, maar het is de verantwoordelijkheid van de site-managers en de bevoegde overheden om hierop in te gaan, en
het kader te creëren voor het beheer van het eigen historisch stadslandschap. Enerzijds is er de vaak gehoorde kritiek
dat dit deze vaagheid en vrijblijvendheid tot veel onduidelijkheid leidt over ‘hoe UNESCO dan wil dat het management
gebeurt’. Anderzijds biedt deze vrijheid aan de betrokken partijen ook de mogelijkheid om – uiteraard binnen de contouren van de Werelderfgoedconventie en rekening houdend met de aanbevelingen - een eigen visie te ontwikkelen en
te implementeren. Dit bleek ook uit de casestudies die tijdens het colloquium werden gepresenteerd; een groot aantal
van de managementplannen en –systemen die de afgelopen jaren werden opgezet, zijn sterk geïnspireerd op de notie
van het historisch stadslandschap. Toch variëren ze – uiteraard in belangrijke mate bepaald door de lokale context en
de specifieke bezorgdheden – sterk wat betreft concrete uitwerking.
Het mag duidelijk zijn dat de notie van het historisch stadslandschap aan de stedelijke beleidsmakers een extra instrument biedt voor geïntegreerd werelderfgoedmanagement. Het lijkt niet haalbaar en evenmin wenselijk om een uniform model op te stellen voor een correcte implementatie van de UNESCO-aanbeveling van 2011. Wat wel verrijkend is,
is een kennisuitwisseling waardoor steden toch niet helemaal van nul moeten beginnen. Een internationaal netwerk,
digitale platformen en ‘town-twinning’ kunnen deze kennisuitwisseling bevorderen.

Case: Onderzoeksproject TU Eindhoven

A

an de Technische Universiteit Eindhoven loopt een onderzoeksproject dat nagaat hoe het ‘Historic Urban Landscape’ kan worden geïmplementeerd in moslimlanden. Het theoretisch framework wordt onder andere toegepast
in het Island of Mozambique, sinds 1991 opgenomen op de Werelderfgoedlijst. Het centrale uitgangspunt voor
het site-management is de ‘Outstanding Universal Value’, de waardenset die centraal staat in de erkenning als werelderfgoed. Deze waarden worden in een achttal categorieën ondergebracht: sociaal, economisch, politiek, historisch,
esthetisch, wetenschappelijk, ouderdom en ecologisch. De verhouding tussen de waarden wordt op regelmatige wijze
(in het nominatiedossier en bij de periodieke rapportering) geëvalueerd. Daartoe wordt een grootscheepse inventarisatiecampagne opgesteld. De dataverzameling van zowel de materiële als de immateriële waarden van de stad vormt
de basis voor een efficiënt management.

Case: Het Brugse Managementplan

B

innen het Brugse Managementplan vormt de dataverzameling die de afgelopen veertig jaar nauwgezet werd
doorgevoerd een belangrijke pijler. Het is immers op basis van die gegevens dat de stad kan worden geëvalueerd
en dat toekomstige aanbevelingen kunnen worden gedaan. Ook in Brugge werd een onderzoek opgestart naar
wat precies het Brugse historisch stadslandschap bepaalt. Daartoe werden op verschillende schalen ruimtelijke dragers die het stadslandschap definiëren, bepaald. Een aantal belangrijke elementen zijn het stedelijke basisweefsel,
dat als drager fungeert voor verschillende stedelijke patronen, de groene rand rond de historische kern, de noordoostelijke groene structuur en het netwerk van pleinen rond de Burg. Het gaat hierbij niet louter om fysieke structuren an
sich, maar ook om beeldbepalende elementen binnen en buiten de binnenstad die een impact hebben op de perceptie
van het stedelijk landschap. Er werden een aantal casestudies onderzocht die belangrijke en kenmerkende stedelijkmorfologische patronen opleverden. Het blijkt immers onmogelijk om van een uniform Brugs historisch stadslandschap te spreken, maar wel van een amalgaam aan stedelijke gehelen in een stadslandschappelijke samenhang. In
de aanbevelingen die in het managementplan worden opgenomen, wordt de stadslandschappelijke analyse gekoppeld
aan een visie op algemene stedelijke thema’s en het juridisch kader. Op die manier wordt getracht om het management van het werelderfgoed sterker in het algemene stedelijk beleid te integreren.
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D

3.2 PARTNERS IN HET ERFGOEDBEHEER

at erfgoedzorg niet enkel een last is die op de schouders van de overheid mag worden gelegd, maar een gedeelde
verantwoordelijkheid is van burgers, lokale en bovenlokale organisaties en de verschillende overheden, wordt
algemeen erkend. De zorg om het erfgoed kan niet zondermeer opgelegd worden, maar moet breed gedragen
zijn door de verschillende belanghebbenden. Zij spelen elk hun rol in de instandhouding van het werelderfgoed en
moeten als dusdanig erkend worden. Tijdens de workshops werden verschillende betrokken partijen en netwerken
gedefinieerd en hun specifieke verantwoordelijkheid toegelicht.

Bezorgdheid

E

rfgoedbeleid is steeds een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verschillende partners. Dit is niet altijd eenvoudig
en efficiënt werken. Bovendien is de rol van de ene partner meestal veel crucialer dan de rol van de andere. In het geval van werelderfgoedsteden staat de stedelijke overheid in grote mate in voor het beheer van het werelderfgoed. Tijdens het colloquium weerklonk dan ook de vraag naar een grotere verantwoordelijkheid voor stedelijke overheden, binnen
het werelderfgoedverhaal en in hun relatie tot UNESCO. Die relatie is een tweede bezorgdheid bij de overheden. Zeer vaak
weerklinkt de verzuchting van het gebrek aan transparante communicatie vanuit het Werelderfgoedcentrum en UNESCO.
Daarnaast zijn werelderfgoedsteden uniek, enerzijds als beschermd erfgoed, anderzijds omvatten ze ook alle aspecten van stedelijkheid. Vaak gaat dat unieke karakter echter verloren door de negatieve perceptie dat een werelderfgoednominatiede stedelijke ontwikkeling tegenhoudt en de stad volledig overdraagt aan de toeristen. Met deze negatieve perceptie moet komaf gemaakt worden. Cruciaal hierin is het informeren van alle belanghebbenden.

Overheden

I

n de meeste werelderfgoedsteden wordt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het werelderfgoed gedeeld tussen de lokale (stedelijke) overheid en de nationale (of in sommige gevallen ook regionale) overheid. Dit vloeit uiteraard deels voort uit de manier waarop een intergouvernementeel instrument als een Werelderfgoedconventie functioneert, met de lidstaten in de centrale rol. Maar de plaats van die nationale (of regionale) overheden in het dagelijkse
erfgoedbeheer is niet steeds even duidelijk; in de meeste gevallen is het uiteraard de lokale overheid die de grootste
verantwoordelijkheid opneemt.
De rol van het lokale (stads)bestuur is in het bijzonder met betrekking tot het beheer van het stedelijk werelderfgoed
cruciaal. De stad is een zeer belangrijke partner en niet in het minst vanuit een historisch perspectief; vele steden zijn
immers ouder en belangrijker dan de landsgrenzen waarbinnen ze gelegen zijn. Het is binnen het kader van de stad
dat haar geschiedenis, roerend en immaterieel erfgoed betekenis geeft aan het onroerend patrimonium. De stedelijke overheid is dan ook de best geplaatste partner om de continuïteit met haar geschiedenis en haar relatie met het
omliggende landschap te bewaren en verder vorm te geven. Tijdens het colloquium werd dan ook een warm pleidooi
gehouden om de steden een grotere verantwoordelijkheid te geven in het werelderfgoedverhaal en in hun relatie tot
UNESCO.
Het lokale bestuur kan door middel van haar juridisch instrumentarium de randvoorwaarden voor lokaal geënt erfgoedbeheer afbakenen. Door hun grondige vertrouwdheid en dagelijkse betrokkenheid tot het werelderfgoed en de
praktijk van het erfgoedbeheer is het lokale bestuur ook best geplaatst om een visie op erfgoedzorg te kaderen in een
bredere visie op de stad, haar inwoners, haar economische leven, haar culturele sector en haar stedelijke dynamiek.
Enkel indien een erfgoedbeleid op lokaal niveau wordt afgetoetst met en verankerd in andere beleidsdomeinen, kan
ook een administratief draagvlak en bewustzijn worden gerealiseerd.

Brussel: De transversale aanpak

I

n Brussel heeft zich recent een mentaliteitswijziging voltrokken en is het bewustzijn dat de stad haar verantwoordelijkheid met betrekking tot haar werelderfgoed moet opnemen, versterkt. Er wordt in Brussel gewerkt met een
centraal coördinatiecomité waarbij verschillende departementen – in tegenstelling tot de klassieke, op het eigen
departement gerichte structuur van de administratie - transversaal samenwerken. De implementatie van deze transversale aanpak wordt positief geëvalueerd.
De stedelijke overheid is dan ook uitstekend geplaatst om als tussenpersoon te dienen tussen zowel de hogere overheden als de overige belanghebbenden die betrokken zijn bij het werelderfgoedmanagement. Zij moet de ‘procesflow’
van een erfgoedproject duidelijk maken, zodat alle betrokken partijen op voorhand duidelijk geïnformeerd zijn. Op die
manier kunnen bepaalde discussies worden geanticipeerd en vaak nodeloze complicaties in het projectverloop en
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de daaropvolgende frustraties vermeden worden. Door van meet af aan een transparante communicatiestrategie te
hanteren, wordt – in tegenstelling tot de vaak gehoorde kritieken – geen enkele partij voor een of ander blok gezet.
Anderzijds moet de stad ook een sterke en autoritaire positie innemen. Het is haar verantwoordelijkheid om de eindbeslissing te nemen die past in de globale visie op de stad. Het is immers onvermijdelijk dat bepaalde thema’s polemiek
uitlokken, maar het is dan aan de overheid om over te gaan tot besluitvorming en continuïteit van het stedelijk project.
Een veelgehoorde verzuchting vanuit de werelderfgoedsteden betreft het gebrek aan transparante communicatie vanuit het Werelderfgoedcentrum en UNESCO. Het is niet steeds even duidelijk hoe een intergouvernementeel orgaan als
UNESCO functioneert, wat de precieze taakstelling van het Werelderfgoedcentrum is, wie welke verantwoordelijkheid
heeft, wat de rol van de ‘advisory bodies’ is, etc. Bijvoorbeeld bij een visitatie of het ontvangen van een rapport, is er te
weinig mogelijkheid om in dialoog te treden en een aantal zaken verder te duiden om zo tot een overlegd compromis
of akkoord te komen. Het ontbreken van een open debatcultuur leidt ertoe dat in veel werelderfgoedsteden de indruk
ontstaat dat er vanuit UNESCO enkel zaken worden opgelegd aan de steden zonder dat deze daar echt in kunnen deelnemen. Zoals eerder gezegd, wordt de vraag naar een heldere communicatie en een soort ‘helpdesk’ waar de steden
zich onmiddellijk toe kunnen wenden steeds acuter.

Belanghebbenden

S

teden worden door een groot aantal actoren gebruikt, dit is bij werelderfgoedsteden misschien nog meer het
geval. Daarom is het belangrijk dat deze actoren bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Het gaat om
inwoners, handelaars, pendelaars, bezoekers, etc. die zich dagelijks in de stad begeven en in rechtstreeks contact komen met het werelderfgoed. Het is cruciaal dat deze mensen duidelijk geïnformeerd worden over wat een werelderfgoednominatie inhoudt en impliceert voor de stad én hun eigen relatie tot de stad. Hierdoor kan de negatieve
perceptie reeds een deel wegvloeien.
Informeren is hét sleutelwoord wanneer het gaat over de betrokkenheid van de mensen op het terrein. Alle belanghebbenden moeten duidelijk geïnformeerd worden over enerzijds de betekenis van een werelderfgoednominatie, maar
anderzijds evenzeer over de waarde van de erfgoedomgeving waarin ze wonen en werken. Het is immers nodig dat
bewoners een gevoel van betrokkenheid ontwikkelen en de waardering voor de authenticiteit en de waarde van het
erfgoed stijgt. Een sterker bewustzijn impliceert immers vaak een grotere betrokkenheid bij en zorgzaamheid voor het
erfgoed, elementen die bijdragen tot de uitbouw van een erfgoeddraagvlak. Het actief betrekken van het brede publiek
bij de implementatie van een erfgoedbeleid is sinds een aantal jaren in verschillende werelderfgoedsteden een bijzonder aandachtspunt geworden.

Brussel: aanspreekpunt Mr. UNESCO

I

n Brussel werkt men met een lokaal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen rondom de Grote Markt. De zogenaamde ‘Mr. UNESCO’ is dagelijks op het terrein en is de schakel tussen de administratie en de lokale handelaars.
Enerzijds informeert hij de handelaars, anderzijds geeft hij hun bezorgdheden door aan de Brusselse administratie.
Als aanspreekpunt is Mr. UNESCO niet louter actief rond monumentenzorg, maar is hij eerder werkzaam op het raakvlak tussen erfgoed, toerisme en handel.

Angra do Heroísmo: collectieve heropbouw

A

ngra do Heroismo op de Azoren werd na een verwoestende aarbeving in 1980 opnieuw opgebouwd. Deze heropbouw toont de kracht van een grote collectieve bezorgdheid. De stad werd bijna volledig van de kaart geveegd en
de overheid ondernam nadien een grootscheepse informatiecampagne om via tv-spotjes de bevolking te informeren, mobiliseren en fondsen te werven. Dat de stad in amper vier jaar tijd opnieuw volledig was opgebouwd, wordt in
belangrijke mate beschouwd als een gevolg van de sterke wil van de lokale bevolking om haar traditie en geschiedenis
te bewaren en over te leveren aan toekomstige generaties.
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Bordeaux: drie methoden van publieke participatie

I

n Bordeaux wordt sinds het midden van de jaren 1990 sterk ingezet op publieke participatie, in het bijzonder voor
de realisatie van grote stedelijke (renovatie)projecten. Een eerste instrument dat wordt gehanteerd zijn de officiële
‘conseils du quartier’, die in 1995 in Bordeaux werden geïntroduceerd en sinds 2000 overal in Frankrijk verplicht zijn.
Tijdens de halfjaarlijkse zittingen wordt gedebatteerd over verschillende thema’s met betrekking tot het leven in de
wijk en over grotere projecten in de wijk en zelfs de stad. Een dergelijk ‘conseil’ is voor iedereen toegankelijk en wordt
voorgezeten door een gemeenteraadslid. Er wordt in rondetafelgesprekken onder leiding van een moderator gedebatteerd. Het is belangrijk dat er een klimaat van vertrouwen wordt gecreëerd waarin de inwoners in volle vrijheid kunnen
spreken en in debat gaan. Daarom ook zijn er tijdens de vergaderingen geen politici aanwezig; zij openen en sluiten
de debatten en hun aanwezigheid draagt onmiskenbaar bij tot de geloofwaardigheid en sérieux van de ‘conseils’. Toch
is het belangrijk dat zij tijdens de discussies zelf niet aanwezig zijn om zo iedereen echt de kans te geven om vrijuit
te praten. Daarnaast worden de vergaderingen ook nauwkeurig opgevolgd; er wordt een verslag gemaakt, er worden
foto’s gemaakt van alle deelnemers en de uiteindelijke eindconclusies met betrekking tot een project worden finaal
gebundeld in een soort lastenboek dat dan verdere aanleiding geeft tot een projectdefinitie en ontwerp.
Een ander participatief traject werd toegepast bij de reconversie van de Niel-kazerne. Op voorhand werden twee
workshops georganiseerd: één met een team van stedenbouwkundigen en andere experten, één met de inwoners van
de wijk. In beide workshops werd gevraagd naar de waarde van de voormalige kazerne en wat precies de essentie is
van de site die moet worden bewaard. Dit leidde tot de enigszins verrassende vaststelling dat in beide workshops de
ruimte tussen de gebouwen bijzonder belangrijk werd beoordeeld. Dit wordt meegenomen in de projectdefinitie waardoor aandacht voor de publieke ruimte een bijzonder aandachtspunt zal zijn in de toekomstige reconversie van de site.
Een derde participatief traject dat in Bordeaux werd gehanteerd in de besluitvorming rond stedelijke (erfgoed)projecten, veronderstelde de inbreng van een team antropologen. De antropologen verbleven een zestal maanden in een
wijk waar een ingrijpend project zou plaatsvinden. Ze voerden er observaties uit en werkten nauw samen met een
32-tal inwoners. Dit leidde tot zes overzichtskaarten van de wijk op basis van een aantal fundamentele kwesties zoals
schoonheid, stedelijkheid, grenzen, etc. Op basis van het antropologisch onderzoek werd aldus een overzicht gemaakt
van de stedelijke zones die als positief of negatief worden ervaren. Het is opvallend dat het merendeel van de positief
ervaren gebieden, zones zijn met een sterke functionele mix. De resultaten van dit onderzoek werden vervolgens aan
de inwoners voorgesteld waarna een stedenbouwkundig team werd samengesteld dat in nauw overleg een project
uitwerkte waarbij de bezorgdheden en prioriteiten van de inwoners voorop worden gesteld.
Algemeen moet wel worden opgemerkt dat publieke consultatie het meest efficiënt is wanneer het publiek wordt bevraagd op het moment dat er al min of meer een project is of de stad toch een visie heeft op wat ze zou willen realiseren. Het is productiever om eerder sturend te bevragen dan om van een blanco vel te vertrekken en het brede publiek
de volledige vrijheid te bieden om voorstellen te formuleren, maar wel op een manier dat de bevolking kan wegen op
het project en het participatieve traject dus zeker niet overkomt als een doekje voor het bloeden.Toch worden af en
toe ook andere methodes onderzocht. Inspiratie hiervoor wordt onder andere gevonden in Quebec waar inwoners zelf
projecten kunnen indienen, maar onder de strikte voorwaarde dat de projecten al redelijk uitgewerkt zijn. In Bordeaux
werd bij architectuurstudenten een ideeënoproep gedaan om na te denken over het voormalige voetbalstadion. De
studenten waren echter niet volledig vrij en moesten zich houden aan een lastenboek waarin een aantal duidelijke
keuzes van de stad worden opgenomen.
Tenslotte wordt ook opgemerkt dat publicaties erg interessant zijn om de verschillende belanghebbenden te betrekken. Het is een relatief kleine investering met een zeer grote positieve impact op het informeren en aan boord houden
van de bevolking. In een werelderfgoedstad is het ook steeds belangrijk om nieuwe ontwikkelingen in dialoog met de
historische stad voor te stellen. Stedelijke ontwikkeling en erfgoedbeheer zijn geen tegenstrijdige praktijken, maar
maken deel uit van een historische continuïteit en het verder uitbouwen van een gemeenschappelijk verhaal.
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Adviesorganen

E

en stedelijke overheid kan onmogelijk alle ‘knowhow’ omvatten betreffende een complex gegeven als erfgoed en
alles wat erbij komt kijken. Men kan ook onmogelijk alle keuzes zelf maken, hierbij is sturing en controle noodzakelijk. Elke beslissing en inspanning die een stedelijke overheid neemt of uitvoert moet dan ook gegrond zijn
en een degelijke beslissingsbasis hebben. Daarvoor kunnen steden ten rade gaan bij adviesorganen. Zij zorgen vanuit
hun expertise voor een duidelijke en gegronde aanbeveling.
De meeste steden doen beroep op adviserende instanties of commissies voor de beoordeling van grote projecten. Een
aantal (Vlaamse) steden heeft hierin een jarenlange traditie. Onafhankelijke adviesorganen kunnen het draagvlak voor
bepaalde projecten verhogen, zeker lokaal maar ook ten aanzien van UNESCO/ICOMOS. Adviesorganen en commissies kunnen ook op korte termijn worden geraadpleegd. Het advies dat zij verstrekken is essentieel om de kwaliteit
van interventies in het historisch weefsel te bewaren en zorgt ervoor dat stedelijke overheden niet noodzakelijk de gemakkelijkste of goedkoopste oplossing kiezen. Zij kunnen de beleidsverantwoordelijken bijstaan in hun besluitvorming
omtrent bepaalde ingrepen en projecten.

Brugge: beoordelingscommissies

D

e stad Brugge heeft maandelijks overleg met het Vlaamse Agentschap – Onroerend Erfgoed, maar wint ook
advies in bij haar Commissie Stedenschoon (opgericht in 1904) en bij de Expertencommissie UNESCO (ECU,
opgericht in 2011 en geconsulteerd bij grotere projecten en stedelijke vraagstukken; de ECU werd bijvoorbeeld
reeds geconsulteerd bij de opmaak van het managementplan).

Bordeaux: Comité Local UNESCO Bordelais

I

n Bordeaux bestaat sinds 2007 een Comité Local UNESCO Bordelais, “une instance en charge du suivi des transformations architecturales et urbaines dans le site inscrit et sa zone de sensibilité”. Het comité beschikt over een uitgebreide
kennis van de werelderfgoedzone en zorgt voor een constante opvolging van de ‘State Of Conservation’ van het
werelderfgoed. Leden van dit comité zetelen bijvoorbeeld ook in de jury van architectuurwedstrijden. Zo speelde het
lokale UNESCO-comité een belangrijke rol bij de totstandkoming van het finale ontwerp voor de gecontesteerde brug
Bacalan-Bastide. Het initiële ontwerp werd door UNESCO negatief beoordeeld, maar als gevolg van een grondig debat
tussen stad en ontwerpers en de betrokkenheid van het comité werd een consensus bereikt voor het finale ontwerp. Zo
ontliep Bordeaux de blaam van opname op de Werelderfgoedlijst in gevaar of zelfs de verwijdering van de erfgoedlijst
naar het precedent van Dresden.

Netwerken

N

etwerken, zowel lokaal als internationaal, is de manier om informatie-uitwisseling tot stand te brengen. Veel
werelderfgoedsites kampen met gelijkaardige problemen (bv. zware toeristische druk, het wegtrekken van inwoners uit de historische stad, mobiliteit in het stadscentrum) waardoor het voor site-managers zeer boeiend is
om te horen hoe andere site-managers bepaalde problemen aanpakken. Het belang van kennis- en ervaringsuitwisseling via internationale netwerken wordt herhaaldelijk onderstreept tijdens de debatten. Ook de rol die UNESCO hierin
zou kunnen spelen, komt herhaaldelijk aan bod. Vooral het ‘twinning-cities’ programma dat reeds een aantal keer
werd geïmplementeerd wordt beschouwd als een interessant programma dat zeker navolging verdient.
Meer lokale netwerken bieden het voordeel dat er korter op de bal kan worden gespeeld en meer directe samenwerking mogelijk is. Vooral in het geval van seriële nominaties (bv. de begijnhoven of belforten) kan een nauwere samenwerking in het management tot goede resultaten leiden. Het zijn immers sites die over een grote gemeenschappelijke
drager beschikken en naar ‘story-telling’ en ontsluiting samen kunnen optreden. Daarnaast is er door de gemeenschappelijke typologie een interessante kennisuitwisseling mogelijk wat betreft onderhoud en restauratie.

Nederland: Stichting Werelderfgoed.nl

E

en aantal werelderfgoedsteden maakte reeds werk van een dergelijke constructie. In Nederland verenigt de
Stichting Werelderfgoed.nl de negen Nederlandse werelderfgoedsites in één platform. Een belangrijke focus
van de stichting betreft de kennisuitwisseling en educatieprogramma’s over werelderfgoed en de gemeenschappelijke dragers van het Nederlandse werelderfgoed. Alle werelderfgoedsites worden immers geconfronteerd met gelijkaardige vragen naar bv. een ‘State Of Conservation’ of de ‘Statement Of Outstanding Universal Value’ en het is dan
voor de meeste betrokken actoren interessant om ervaringen omtrent deze procedures uit te wisselen. Het publieke
luik van deze werking richt zich op het verhogen van de bekendheid van het werelderfgoed en het overdragen van het
belang, de waarde en de praktijk van het erfgoed aan toekomstige generaties. Zo wordt bijvoorbeeld werk gemaakt
van een strategie om erfgoededucatie in het curriculum van jongeren te integreren of het opzetten van marketingstrategieën in overeenstemming met de noden van de sites.
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Ecuador: partnership tussen Cuenca & Susudel

I

n Ecuador is een bijzonder interessante samenwerking opgestart tussen Cuenca – waar het historische stadscentrum als werelderfgoed is erkend – en het nabijgelegen Susudel. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap
in het erfgoedbeheer was de gemeenschappelijke factor die aanleiding gaf tot het samenwerkingsverband. In het
nominatiedossier werd Cuenca aangeduid als een centrum voor ‘best practice’ dat haar expertise en kennis ook kan
uitdragen naar andere sites, zowel regionaal als nationaal. Het probleem is echter dat de vele initiatieven die van hogerhand worden genomen, vaak zeer sterk zijn, maar door het wantrouwen van de bevolking in haar overheid geen
draagvlak vinden. De situaties in Cuenca en Susudel verschillen grondig van elkaar; waar er in Cuenca weinig sociale
cohesie en wil om samen te werken voor de instandhouding van het erfgoed is, leeft dit in Susudel net heel hard. Het
partnership tussen de werelderfgoedstad en het dorp gaat dus uit van een complementaire werking ter bevordering
van zowel de instandhouding van het erfgoed als de creatie van een sociaal draagvlak. In het kader van de samenwerking worden bijgevolg workshops over restauratie georganiseerd en een informatieve internetcampagne. Dit alles
heeft tot doel om in beide gemeenten een transversale werking tussen de betrokken overheden en de lokale bevolking
te realiseren.

Brugge: Erfgoednetwerk

T

en slotte zijn het er ook netwerken die behalve onroerend erfgoed ook andere betrokken actoren in één bepaalde
site verenigen. Het Brugs Erfgoednetwerk, of kortweg het BEN, is hier een goed voorbeeld van. De opzet van het
netwerk is een integrale benadering van de verschillende ‘soorten’ erfgoed en de vereniging met de hedendaagse
culturele wereld. Bij de opstart van het netwerk werd een inspiratiedag georganiseerd rond het thema ‘Erfgoed en
beeldvorming’. Tijdens de workshop werd gewerkt rond het 19de-eeuwse imago van Brugge als beginnende toeristische bestemming en hoe Brugge in die tijd werd voorgesteld als ‘middeleeuws’, ‘schoon’ of ‘la morte’. Al deze beelden
werden doorheen de 19de en 20ste eeuw verder bevestigd en versterkt, een evolutie die werd gecounterd door Brugge
2002 – culturele hoofdstad van Europa. Het was de expliciete bedoeling om aan te tonen dat in Brugge traditie en innovatie hand in hand gaan. In haar werking wil het BEN dan ook allianties zoeken met bewoners, andere sectoren en
de Brugse creatieve klasse. Momenteel zijn projecten opgestart rond Brugge als boekenstad en Brugge als creatieve
stad. In beide gevallen worden mensen met een zeer verschillende achtergrond samen gezet om na te denken over
historische en hedendaagse toepassingen die de diversiteit van het Brugse erfgoed uitdragen. Doordat er in het netwerk zoveel verschillende actoren actief zijn, zorgt dit ervoor dat de projecten van het BEN breed cultureel ingebed en
gedragen zijn.

OWHC/OVPM

D

e Organization of World Heritage Cities /Organisation des Villes du Patrimoine Mondial is een netwerk dat in 1993
werd opgericht en waarbij anno 2012 een kleine 240 werelderfgoedsteden zijn aangesloten. De missie van de
OWHC/OVPM bestaat erin de samenwerking tussen de werelderfgoedsteden bevorderen en de uitwisseling van
expertise en informatie over het behoud en beheer van werelderfgoed aanmoedigen.
Het netwerk schiet echter op een aantal punten te kort. Het richt zich hoofdzakelijk op de burgemeesters van de steden, maar ervaring leert dat zij meestal niet de dagdagelijke zorg voor het werelderfgoed opnemen. Een zekere heroriëntatie, waarbij ook de ‘echte’ werelderfgoedzorgers worden aangesproken, lijkt een goede manier om de werking
van het netwerk te versterken. Recente initiatieven in die zin worden ontwikkeld voor de regio Noord-West Europa op
impuls van de WHS De Beemster en Regensburg.

- 37 -

3.3 EDUCATIE, PARTICIPATIE EN
BEWUSTMAKING
Bezorgdheid

D

e mensen bewust maken van de waarden van erfgoed is een belangrijk opdracht binnen het erfgoedbeleid. Van
buitenaf heerst te vaak de perceptie dat erfgoed eerder een last is of een bedreiging die het eigen project in de
weg staat. In die zin is een mentaliteitswijziging nodig waardoor duidelijk wordt dat erfgoed ook veel kansen en
toekomstperspectieven biedt. Dit is een belangrijke stap in het creëren van een breed draagvlak voor erfgoedbehoud
dat ook sterk bij de bevolking zit ingebed. Om tot een dergelijk bewustzijn te komen, is het belangrijk om projecten op
te zetten rond publiekseducatie. Men moet er zich van bewust zijn dat het erfgoedverhaal niet louter om het behoud
van een aantal materiële constructies draait, maar veel dieper is ingebed in zowel de eigen lokale als nationale en
internationale leefwereld, historisch bewustzijn, verhaal en culturele identiteit. Daarnaast moeten mensen ook gestimuleerd – en uiteraard eerst aangeleerd – worden om naar zowel historische als hedendaagse cultuur te kijken. Het
onderwijssysteem wordt voor zulke initiatieven gezien als een ideale voedingsbodem.
Bewustmaking en educatie zijn cruciaal, maar toch moet erover gewaakt worden dat men niet overdrijft en een omgekeerd effect bereikt. Cultuur is tenslotte iets dat bijna onderhuids in een samenleving zit ingebed en niet te streng
kan worden gereguleerd en gemanaged. Net daarom is het onderwijs een interessant instrument omdat door een
minimale integratie van erfgoed in het curriculum op langetermijn waarschijnlijk meer kan worden bereikt dan via een
overmatig inzetten van verschillende instrumenten.
Uiteraard is er voor het erfgoedbeheer de nood aan publieke consultatie en participatie, die ook al in het voorgaande
deel werd aangehaald. Door een brede groep inwoners en gebruikers in te zetten, wordt bijvoorbeeld in het kader
van een stedelijke visie ook een erfgoedbewustzijn gecreëerd. In het project van de Nielkazerne te Bordeaux werden
ontmoetingen georganiseerd tussen bewoners en voormalige werknemers om de ‘valeur de mémoire du lieu’ van de
kazerne vast te stellen. Ook in Amsterdam wordt via documentaires, lezingen, folders, debatten en publieke hoorzittingen aansluiting gezocht tussen het werelderfgoed en de bevolking.
Behalve publieke educatie vormt de opleiding van collega-professionals eveneens een grote uitdaging. Omgaan met
erfgoed vereist fijngevoeligheid en affiniteit met het onderwerp en een bijzonder precieze kennis van restauratietechnieken en –ambachten. Het onderwerp is zo complex dat het bijna uitgesloten is dat één iemand het volledige spectrum beheerst. Daarom is er nood aan opleiding, onderling overleg en bewustmaking onder erfgoedzorgers. Dit gaat
ook verder dan louter erfgoedzorgers, maar moet ook alle architecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs, etc. bereiken
die werkzaam zijn in een historische context. Ook hier speelt onderwijs een belangrijke rol, al moeten steden zelf ook
sterk staan en enkel projecten toelaten die getuigen van een grote erfgoedgevoeligheid.
Ten slotte dienen ook beleidsmakers zich ten volle bewust te zijn van de complexiteit en het belang van het erfgoed in
hun stad. Het economische argument is uiteraard vaak doorslaggevend wanneer het erom gaat beslissingen te nemen
over al dan niet investeren in het erfgoed. Maar een economische afweging moet de economische (meer)waarde van
het erfgoed op en correcte manier vaststellen, en bovendien ook het grote sociale en culturele belang van erfgoed een
plaats geven. Zij moeten als het ware eveneens onderwezen worden over de uitzonderlijke universele waarde van het
werelderfgoed én de eigen stempel die in de stad wordt achtergelaten.

Kenia: erfgoedquizzen in Lamu

I

n Lamu worden erfgoedquizzen georganiseerd voor scholen. Deze gaan onder andere door in het voormalige fort,
een gebouwencomplex dat recent werd gerestaureerd en herbestemd en nu dienst doet als locatie voor verschillende socio-culturele activiteiten. Door de activiteiten op deze locatie te organiseren, wordt de acceptatie van en
identificatie met het erfgoed – een proces dat wel al sterk aanwezig is voor het immateriële erfgoed en tradities – in
de hand gewerkt.
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Nederland: educatief materiaal

H

et is evenwel niet louter het belang van het eigen erfgoed dat onderwezen moet worden, maar er moet ook een
bewustzijn over de notie en betekenis van het concept ‘werelderfgoed’ en de doelstellingen van UNESCO worden
uitgebouwd. Om dit op de lange termijn te realiseren, is het belangrijk dat sterk wordt ingezet op de educatie
van kinderen en jongeren. Hoe vroeger zij op een positieve manier in aanraking komen met de notie ‘erfgoed’, des te
steviger de basis die wordt gelegd voor een latere ‘erfgoedgemeenschap’. Zo krijgen in Nederland leerkrachten vanaf
het lagere schoolniveau educatief materiaal ter beschikking om het werelderfgoedverhaal aan kinderen en jongeren
uit te leggen.

Angra do Heroísmo: living culture practice

D

e stevigste fundering die kan worden gelegd, is een verderzetting van een ‘living culture practice’ zoals dat in
Angra do Heroísmo op de Azoren gebeurt. Kinderen nemen er van jongsaf aan deel aan parades en andere culturele manifestaties en groeien dus op met een groot besef van de eigen cultuur en tradities. Deze manifestaties,
zoals bijvoorbeeld de carnavalsoptocht, worden geenszins vanuit een toeristische overweging gehouden, maar maken
helemaal deel uit van het leven in de stad. Ook al nam de toeristische druk de afgelopen jaren sterk toe, toch is de
verderzetting van deze praktijk een bijkomende garantie op behoud. Het voorbeeld van Angra do Heroísmo wijst erop
dat het belangrijk is dat de erfgoededucatie en bewustmaking niet van bovenaf worden opgelegd, maar dat het aan de
samenleving zelf is om zich bewust te worden van haar verantwoordelijkheid. Dit maakt uiteraard ook deel uit van de
identiteitsvorming en affiniteit met het erfgoed. Daarom ook moet aan de bevolking zelf de verantwoordelijkheid worden gegeven om zelf restauratiewerkzaamheden te ondernemen met bewustzijn van lokale materialen en technieken.
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3.4 VISIEVORMING EN MONITORING
Bezorgdheid

W

erelderfgoedsteden zijn ook levende steden en steden zijn nu eenmaal het voorwerp van onafwendbare verandering. Het is dan ook aanneembaar dat werelderfgoedsteden ook de globale maatschappelijke evoluties
moeten kunnen opnemen. Een overweldigende meerderheid van de participanten is de mening toegedaan dat
erfgoedzorg geen einde mag stellen aan de dynamiek van steden. Om de verandering zo goed mogelijk te integreren
in het erfgoedverhaal is het van belang om een langetermijnvisie voor de stad te vormen.
Het belang van een langetermijnvisie op de stad kan niet worden ontkend. Een dergelijke visie richt zich niet louter op
erfgoedzorg en –beheer, maar houdt eveneens rekening met andere stedelijke thema’s zoals leefbaarheid, mobiliteit,
toeristische ontsluiting, omliggende landschap en (stedelijke) kernen, lokaal en bovenlokaal economisch belang,…
Een langetermijnvisie is essentieel om de volledige culturele rijkdom, kracht en mogelijkheden van de werelderfgoedsite uit te dragen en vooral ook over te brengen. Het potentieel van een werelderfgoedstad als bv. Brugge is ontzettend
groot, maar het ontbreekt nog te sterk aan een grensoverschrijdende, overkoepelende visie om de complete complexiteit en waarde van de stad over te brengen.
Binnen de langetermijnvisie is het ook belangrijk duidelijk te definiëren welk doel en welk effect iedere interventie in
het erfgoed heeft. Elementen die daarbij in acht moeten worden genomen, zijn uiteraard de ‘Outstanding Universal
Value’, maar ook de schaal van de interventie en eventuele afwijking van het traditionele patroon, veranderingen in
gebruik, gevolgen voor onderhoud, etc. Bijzondere aandacht moet in de langetermijnvisie uitgaan naar de zogenaamde
‘preventive conservation’ en onderhoudsprogramma’s. Preventief optreden voorkomt later immers intensieve en dure
restauratiecampagnes.
Een grondige voorafgaande analyse is in deze methodiek cruciaal. Dit omhelst preliminair onderzoek naar de noden
en behoeften van de stad, maar er moet ook duidelijkheid omtrent het waardencomplex van een site worden geschept.
De waarde kan in plaats van in het esthetische karakter, ook in het ethische karakter schuilen. Een correcte inschatting hiervan kan bijvoorbeeld verantwoorden dat elementen met een grote schaal- of stijlbreuk die wel een belangrijke
functie hebben toch hun plaats in het historisch stadslandschap verdienen.
Behalve een grondige voorstudie veronderstelt de opmaak van een langetermijnvisie ook de beschikbaarheid van het
nodige financiële en intellectuele kapitaal. Zoals in de voorgaande hoofdstukken werd aangehaald, is een langetermijnproject met het oog op educatie en bewustmaking essentieel. Wat het economische luik betreft, moet een gezond
evenwicht betracht worden tussen de economische waarde van het erfgoed, de investeringen in het behoud en herstel
en in de herbestemming van het erfgoed. De meerderheid van de deelnemers aan het colloquium is wel de mening
toegedaan dat – hoewel niet voor elke site gedetailleerde cijfers beschikbaar zijn – de economische waarde van het
erfgoed zelfs bijzonder hoog is in vergelijking tot de investeringen die er momenteel gebeuren.
Ten slotte mag het belang van blijvende monitoring en opvolging niet worden onderschat. Er wordt opgemerkt dat al
te vaak de investering die wordt gedaan in het nominatiedossier proportioneel bijzonder groot is in vergelijking tot de
‘nazorg’ die voorzien wordt (i.c. de monitoring en opvolging van de ‘State of Conservation’). Op lange termijn zijn deze
investeringen onontbeerlijk en bij de voorbereiding van een nominatiedossier moeten deze aspecten ook worden ingecalculeerd.

Brugge & Amsterdam: erfgoedwaardenkaarten

D

e implementatie van een langetermijnvisie wordt in de verschillende werelderfgoedsteden op een andere manier verder uitgewerkt. Aangezien UNESCO expliciet om een managementstrategie vraagt, wordt zo’n langetermijnvisie veelal in een beheerplan geïntegreerd. Brugge en Amsterdam hebben in het kader van een dergelijke
langetermijnvisie werk gemaakt van een waardenkaart om de architecturale en erfgoedwaarden van de panden in
de werelderfgoedperimeter in kaart te brengen. De erfgoedkaarten verschillen in beide steden wel op een aantal
punten. Zo heeft Amsterdam geen waardeoordeel geveld over gebouwen die gebouwd werden na 1940; Brugge kent
geen waardering toe aan gebouwen die jonger zijn dan tien jaar. Eén van de Brugse categorieën zijn de zogenaamde
‘storende gebouwen’, een categorie die niet terug te vinden is in de Amsterdamse waardenkaart. In Amsterdam wordt
er immers van uit gegaan dat alle gebouwen per definitie niet mogen worden afgebroken. Enkel voor niet-beschermde
monumenten is een debat over transformatie mogelijk. In Brugge mogen gebouwen die onder de ‘storende’ categorie
vallen worden afgebroken indien ze worden vervangen door een nieuwbouw die van een hogere architecturale kwaliteit
en goede aansluiting op het historische weefsel getuigt.
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Erfgoedwaarderingskaart West Brugge © Stad Brugge
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3.5 INTERVENTIES IN HET HISTORISCH WEEFSEL
Bezorgdheid

E

en uiterst heikel punt zijn de ingrepen in het historisch weefsel. Zij zijn vaak de aanleiding voor een toegenomen
aandacht en bezorgdheid met betrekking tot het werelderfgoed. In heel wat werelderfgoedsteden, dus ook in
Brugge, doen een aantal nieuwe projecten actiegroepen in hun pen kruipen en zich met hun bezorgdheden onmiddellijk tot het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs wenden. Het mag duidelijk zijn dat er nog steeds een sterk
spanningsveld bestaat tussen eigentijdse ingrepen in een hedendaagse vormentaal en de historische context waarin
ze gebeuren.
In het Charter van Venetië (1964) wordt gesteld dat eigentijdse ingrepen duidelijk herkenbaar moeten zijn, evenwel
met het nodige respect voor de historische context waarin ze zich bevinden. Dit lijkt in de meeste gevallen nog altijd
het uitgangspunt. Niettemin blijft er onzekerheid over hoe je de ingrepen het best kan integreren in het historische
weefsel. Vragen die daarbij klassiek terugkomen zijn: is het een kwestie van smaak? Kunnen er regels en principes
worden afgesproken? Moet er steeds harmonisering zijn of is contrast ook een optie? Moeten ingrepen ondergeschikt
blijven aan wat er al staat?
Er bestaat geen uniforme methodologie voor de integratie van hedendaagse architectuur in historische steden, maar
het credo “development by preservation; preservation by development” wordt in veel erfgoedsteden aangehouden. Er is
nood aan intelligente oplossingen om nieuwe functies in het historisch weefsel te integreren en daarbij is het belangrijk dat het bestaande erfgoed als uitgangspunt wordt genomen en de nieuwe functies de bestaande structuren respecteren in plaats van omgekeerd. In een historische omgeving is er geen behoefte aan een architect die absoluut zijn
eigentijdse stempel wil drukken; er is wel nood aan architecten die getuigen van een sterke affiniteit met het erfgoed
en die een grote gevoeligheid aan de dag leggen wat betreft de eigen interventies.
Toch mag in deze discussie ook de irrelevantie en tijdelijkheid van slechte architectuur niet worden ontkend. Indien een
stad slechte architectuur toelaat, creëert ze een probleem voor zichzelf. Ook vanuit het oogunt van duurzaamheid is
slechte architectuur problematisch, vermits ze de neiging heeft om op termijn zichzelf te vernietigen. Het historische
stadsweefsel heeft met andere woorden een soort van ‘zelfreinigend’ mechanisme waarbij in principe de kwalitatieve
architectuur overleeft.
Het is een bijna onbegonnen werk om criteria voor hedendaagse architectuur vast te leggen. Iedere stad heeft een
eigen context met een eigen (historische en hedendaagse) architectuurtaal en het beleid van de ene stad projecteren
op een andere stad is een moeilijke en misleidende oefening. Er is echter één belangrijk aspect dat in iedere discussie
op de voorgrond trad: het belang van informeren. De verschillende belanghebbenden moeten in elke fase van het project duidelijk met elkaar communiceren. Eigenaars, ontwikkelaars en architecten moeten goed geïnformeerd zijn, in
de eerste plaats over de waarde(n) van de omgeving waarin een project gerealiseerd wordt, maar ook over de ruimere
voorwaarden die het (stads)bestuur stelt ten aanzien van projecten in de historische stad. Ook wanneer de stad zelf
initiatief zou nemen tot een project, is het aangewezen dat publieke participatie wordt opgestart en de bezorgdheden
van inwoners en andere belanghebbenden worden gehoord. In overleg kan vervolgens een project worden gedefinieerd dat tegemoet komt aan de wensen en eisen van de betrokkenen. De informatieuitwisseling gaat echter verder
en moet ook de politieke echelons bereiken. Het is logisch dat niet elke verkozene van meet af aan evenveel voeling
heeft met historisch erfgoed. Het is wel belangrijk dat politieke verantwoordelijken voldoende gewezen worden op de
waarde van het historisch erfgoed en de mogelijke impact van bepaalde projecten op dat erfgoed. Ervaring leert dat
een economische argumentatie (doelend op de onmiskenbare economische meerwaarde die het aanwezige erfgoed
voor een stad heeft) hierbij vaak sneller wordt opgepikt.
Het financiële plaatje is vaak een belangrijk argument in de afweging pro of contra een bepaald project. De historische
stad is echter zo waardevol dat bij de beoordeling van een bepaald project de kostprijs in de eindbeoordeling niet zou
mogen primeren op de algemene kwaliteit. Het historisch stadsweefsel is te waardevol om slachtoffer te worden van
een bepaald compromis. Het behoud ervan dient ten allen koste voorop te worden gesteld. Een ‘kwaliteitswaakhond’ is
in die context zinvol en kan onder de vorm van een beoordelingscommissie worden georganiseerd. Beoordelingscommissies worden vaak en al dan niet terecht omringd door een zweem van subjectiviteit. Deze kritiek weegt echter niet
op tegen hun algemeen belang; ze zijn immers samengesteld uit een aantal experten die verondersteld kunnen worden te handelen in het belang van de stad en bijgevolg een onmisbare schakel in het ontwerp- en overlegproces zijn.
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KOBRA-project Gent

O

m een gedragen project te realiseren, werd van bij aanvang van het KOBRA-project, een project dat voorzag in de
heraanleg van de omgeving rondom de drie torens in het historische hart van Gent met onder meer de bouw van
de omstreden Stadshal, publieke consultaties gehouden. Deze publieke bevraging werd een belangrijk element
om het draagvlak voor het project te vergroten en latere discussies – onder andere met het Werelderfgoedcentrum – te
counteren. De bevolking had zich immers expliciet uitgesproken voor een levendig en functioneel plein in het hart van
de binnenstad. Op die manier werd het historisch karakter van de binnenstad als een multifunctionele en levendige
stedelijke ruimte op een hedendaagse manier opnieuw gerealiseerd.

De nieuwe Stadshal van Gent naast het Belfort © Onroerend Erfgoed / Kris Vandevorst
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Concertgebouw Brugge

G

rootschalige interventies wekken, meer dan bijvoorbeeld interventies in individuele woningen, onvermijdelijk
een zekere polemiek op. In het geval van het Brugse Concertgebouw leek grootschaligheid mogelijk en zelfs
gewenst; het is immers een publiek gebouw met een zeer specifieke functie en gelegen op een plaats die een
zekere grootschaligheid wel kan hebben: het Zand is een zone die in de 19de eeuw erg werd getransformeerd door de
aanleg van de spoorlijn doorheen Brugge. Het Concertgebouw was een kans voor de stad om dit litteken te herstellen.
Het is evenwel duidelijk dat dergelijke projecten eerder uitzondering dan regel zijn. Elk voorstel tot grootschalige
interventie in het stedelijk weefsel moet grondig worden onderzocht en een impactstudie is onontbeerlijk. In een historische context bestaat er niet onmiddellijk behoefte aan een architect die in eerste instantie zijn eigen stempel wil
drukken op de stad en daarbij de context uit het oog verliest.

Tallinn

M

arktspeculaties liggen vaak aan de basis van ondoordachte en grootschalige interventies. Tallinn na de val van
de Sovjetunie is een interessant voorbeeld van een stad waar dit leidde tot een ernstige bedreiging voor het erfgoed. Tijdens het communistisch regime werden alle eigendommen genationaliseerd en was bescherming van
het erfgoed een vrij eenvoudige taak – alles viel onder de verantwoordelijkheid van de centrale overheid. In 1991 werd
dit systeem vervangen door een vrije markteconomie met herstel van privaat eigendom. Na twintig jaar komt men tot
de vaststelling dat dit het behoud van het erfgoed niet noodzakelijk ten goede is gekomen. De wensen en middelen van
privéeigenaars vallen immers niet steeds te rijmen met een stringent erfgoedbeleid. Op dit moment wordt in de stad
werk gemaakt van een beheerplan dat sterk inzet op het historische stadscentrum en haar inwoners.

Grootschalige ontwikkelingen en infrastructuurwerken in de omgeving van
een historische context

H

et is een algemene vaststelling dat over het belang en het behoud van historische stadskernen er een zekere
consensus bestaat en dat de problemen er in het algemeen relatief makkelijk kunnen worden gecontroleerd en
excessen binnen de perken kunnen worden gehouden. De discussies die zich buiten het stadscentrum manifesteren, zijn vaak van een ander, vaak complexer kaliber. Verschillende internationale voorbeelden toonden aan dat stedelijke ontwikkeling in de stadsrand vaak een grootschaligheid met zich meebrengt die niet altijd in overeenstemming
is met het karakter van een werelderfgoedstad. Zo heeft de herontwikkeling van voormalige industrieterreinen in veel
gevallen een impact op het werelderfgoed, hetzij positief, hetzij negatief.
Het is de taak van de overheid om specifieke gebieden af te bakenen waar stedelijke ontwikkeling wenselijk is, en om
aan te duiden welke soort ontwikkelingen in deze gebieden mogelijk zijn. Vastgoedspeculaties spelen hier immers
een grotere rol en vragen een gerichtere, bijna progressieve aanpak. Lokale overheden kunnen hierop reageren door
middel van een doelgerichte aankooppolitiek. Toch blijkt een dergelijke sturende aanpak van de lokale overheid niet
steeds evident; het is moeilijk om tegen de enorme druk en financiële middelen van belangrijke economische actoren
op te torsen. Door de krachtige positie van het erfgoed in het globale economische plaatje ten volle te benadrukken en
uit te spelen, kan de overheid in dergelijke debatten steviger in haar schoenen staan.
Ook mobiliteit is een thema dat regelmatig hoog op de agenda wordt geplaatst. Een duidelijke visie op verkeersstromen allerhande is onontbeerlijk, een goede ontsluiting van de historische stad essentieel. Anderzijds heeft het hele
mobiliteitsdebat ook verregaande implicaties op de historische stad: sterke visuele impact, gevaar voor vernietiging
van het stedelijk weefsel, toename van gemotoriseerd verkeer, … Het blijkt voor vrijwel elke werelderfgoedstad een
serieuze opgave om mobiliteitsvraagstukken in overeenstemming te brengen met de ‘Outstanding Universal Value’.
In elk geval is het belangrijk dat voor de aanvang van grootschalige interventies werk wordt gemaakt van een ‘Heritage Impact Assessment’ (HIA). ICOMOS bracht begin 2011 een handleiding uit voor HIA’s voor werelderfgoedsites.
Dergelijke impactstudies als voorbereiding op grootschalige interventies, bewijzen hun nut op drie schaalniveaus: de
onmiddellijke omgeving, de wijk en de volledige stad.

Amsterdamse hoogbouwnota

I

n Amsterdam werd een masterplan voor hoogbouwpraktijk opgemaakt, een handleiding om anno 2012 om te gaan
met de hoogbouwpraktijk die de stad doorheen haar geschiedenis heeft bepaald. In het plan worden een aantal
duidelijke zones afgebakend waarbinnen een uniforme politiek wordt gevoerd: binnen de werelderfgoedzone en de
bufferzone is geen hoogbouw meer mogelijk, visuele impactstudies zijn verplicht,…

- 44 -

Een werk van lange adem
De implementatie van een mobiliteitsvisie vereist steevast een zekere mentaliteitswijziging en is een werk van lange
adem. In Brugge wordt al veertig jaar werk gemaakt van een consequente implementatie van de mobiliteitsvisie op de
binnenstad zoals die in het Structuurplan 1972 werd geformuleerd, namelijk weren van doorgaand verkeer, prioriteit
voor de zachte weggebruikers en het openbaar vervoer, organisatie van onthaalparkings, enz. Dit heeft geleid tot een
heel belangrijke afname van autoverkeer in de binnenstad, en tot een versterking van het fietsverkeer en het openbaar
vervoer.
Amsterdam heeft dan weer het voordeel dat het algemeen bekend staat als een echte fietsstad en het autoluw maken
van het historische stadscentrum is bijgevolg een logische volgende stap en een groot succes. Daartoe werden verschillende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld een zeer duur parkeerbeleid in het stadscentrum dat gepaard
gaat met een aantal interessante alternatieven (bv. randparkings met gratis openbaar vervoer).
Het belang van die mentaliteitswijziging kan niet worden onderschat. Tallinn is als het ware het anti-voorbeeld van
Amsterdam; er heerst een sterke overtuiging dat iedereen recht heeft op een eigen auto en op de mogelijkheid om
die auto voor de eigen voordeur te parkeren. Langzaamaan wordt getracht de publieke opinie bij te sturen, maar het
is duidelijk dat dit tijd zal vergen.

Liverpool, Verenigd Koninkrijk

B

ij de erkenning van Liverpool als werelderfgoedstad in 2004 werd door ICOMOS aangegeven dat deze onder
meer gemotiveerd werd omdat de stad het ‘meest complete systeem van historische dokken’ bewaard had. Deze
stelling moet echter genuanceerd worden, want de dokken in Liverpool hebben zwaar te lijden gehad onder de
Tweede Wereldoorlog en onder een sterke industriële veroudering. De lokale overheid vindt het dan ook absoluut
noodzakelijk dat er in de dokken nieuwe ontwikkelingen komen; zoniet dreigt het stadsdeel afgesloten te raken van de
rest van Liverpool. Daarnaast moet men zich ook bewust zijn van de historische erfenis van de stad: historisch gezien
wordt Liverpool gekenmerkt door een opeenvolging van grootschalige interventies. Grootschaligheid heeft altijd deel
uitgemaakt van de stad en zal dat in de toekomst ook (moeten) blijven doen. In het beheerplan dat naar aanleiding van
de werelderfgoednominatie werd opgemaakt, wordt deze noodzaak ook duidelijk onderschreven: enerzijds de noodzakelijke vrijwaring van de ‘Outstanding Universal Value’, anderzijds ook ruimte voor nieuwe ontwikkeling in specifieke
gebieden zoals:
• Derby Square: visuele en praktische verbinding tussen binnenstad en dokken creëren, project waar meer dan 20
architecten aan meewerken en dat een 40-tal gebouwen omvat.
•

Mann Island: waterfrontontwikkeling net naast enkele belangrijke landmarks (met inbegrip van visuele impactstudies)

•

Liverpool Waters: verlaten doklands die een dood gedeelte binnen de stad zijn. Er werden ambitieuze plannen
geformuleerd om tot een waterfrontwijk met gemengd gebruik te komen. Omwille van de zeer dichte nabijheid
van de werelderfgoedzone werd een reactive monitoring mission uitgevoerd. Volgens het rapport dat daaruit voortvloeide zal het project een onomkeerbare schade toebrengen aan het erfgoed. Volgens Liverpool, die een uitgebreide impact studie heeft uitgevoerd, zullen de positieve effecten groter en belangrijkere zijn dan de negatieve.
Deze discussie moet nog verder worden uitgeklaard. Tijdens de 36e bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in
2012 werd Liverpool wel ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed in gevaar.

De Beemster, Nederland

H

et nieuwe fabrieksgebouw van CONO Kaasmakers kreeg aanvankelijk enkel tegenwind. Nu het project gerealiseerd is, blijkt de kritiek verdwenen en lijkt iedereen best tevreden met het resultaat. Een belangrijke reden
hiervoor is het overleg tussen acht verschillende partners tijdens het ontwerpproces. Op die manier hoopte men
tot een geïntegreerde visie te komen die door iedereen werd gedragen; samen tot een project komen, is efficiënter en
duurzamer dan louter een plan voorleggen en hopen dat er consensus ontstaat.

Kotor, Montenegro

H

et werelderfgoedstadje Kotor wordt door twee ingrijpende ontwikkelingen bedreigd: de bouw van de Verigebrug
en het project voor een bypassweg met tunnels en bruggen in de bergen rondom Kotor. Momenteel worden voor
beide projecten alternatieven onderzocht omdat ze een effectieve bedreiging vormen voor het Werelderfgoed.
Voor de Verige-brug wordt momenteel een variant met tunnel onderzocht; de werken aan de bypassweg werden stopgezet en ook hier wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.
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Bordeaux, Frankrijk

S

inds 1996 wordt in Bordeaux een beleid gevoerd dat sterk gericht is op stedelijke ontwikkeling. Bedoeling is om
enerzijds het onevenwicht tussen de stad Bordeaux en de ‘Communauté Urbaine de Bordeaux’ (27 gemeenten)
weg te werken, en anderzijds binnen de stad zelf het onevenwicht tussen linker- en rechteroever aan te pakken.
Om dit te bewerkstelligen wordt zwaar ingezet op openbaar vervoer en een herkwalificatie van de openbare ruimte.
Twee exponenten van dit beleid zijn de traminfrastructuur en de heraanleg van de kaaien over een lengte van 5 km.
Deze twee grote projecten zijn mee bepalend voor het erfgoedbeleid van de stad. In 2007 werd het centrum van Bordeaux ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. Binnen de beschermende zone zijn onder andere dokken (bassinas à
flot) terug te vinden die hun oorspronkelijke activiteit zo goed als kwijt zijn, verlaten industriële terreinen (la Bastide)
en kaaien en oude havenactiviteiten rond Paludate en Chartons. Ondanks het feit dat deze gebieden in de erfgoed- en
bufferzone liggen, werd er geopteerd voor herontwikkeling.

Door de creatie van twee nieuwe bruggen, die worden beschouwd als een aanvulling op de grote lanen uit de 19de eeuw
en de ringweg uit de 20ste eeuw, wordt de relatie versterkt tussen de twee oevers enerzijds, en tussen de stad en haar
agglomeratie anderzijds. De oude haventerreinen en andere industriële terreinen bieden in dit plan plaats voor nieuwe
ontwikkeling. Door de ontwikkeling van de stad te richten op geschikte terreinen benadrukt men de bescherming van
het stadscentrum en tracht met het autoverkeer er buiten te houden.
Bewoners van deze gebieden stellen dat ontwikkeling goed is, maar dat er respect moet zijn voor het industriële en
culturele erfgoed, en dat er steeds een link met het verleden moet worden behouden.
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3.6 ECONOMISCHE IMPACT, FINANCIERING
EN TOERISME
Bezorgdheid

I

nvesteren in erfgoed wordt algemeen niet gepercipieerd als een winstgevende zaak. Men is het erover eens dat erfgoed bewaard moet worden, maar ook dat het vooral de overheid is die voor de kosten hiervan moet opdraaien. De
laatste jaren wordt erfgoed toch in toenemende mate als een zeer specifieke en waardevolle economische sector
gezien. Verschillende onderzoeken hebben daartoe bijgedragen. De algemene perceptie hinkt nog achterop; hoe kan
deze achterstand worden weggewerkt en het economisch potentieel van erfgoed ten volle worden gevaloriseerd?
Feit is dat het behoud van (wereld)erfgoed een grote inzet vergt van eigenaars en gebruikers. Om die reden doen overheden in verschillende landen inspanningen om hen inhoudelijk en financieel te ondersteunen. Hoewel het verleidelijk
is om de verschillende subsidiesystemen te vergelijken, is dit een gevaarlijke oefening; in verschillende landen worden andere standaarden gehanteerd waardoor absolute bedragen onmogelijk vergeleken kunnen worden. Terwijl in
het ene land het statuut van beschermd monument vereist is voor het aanvragen van subsidies, bestaan er in andere
landen en steden ook subsidies voor niet-beschermde monumenten. In het ene systeem worden enkel subsidies uitgereikt voor werken aan zichtbare elementen, in een ander systeem kan de restauratie van een volledig interieur door
subsidies mee worden gefinancierd.
Subsidies blijken in de praktijk vaak een ontzettend belangrijke stimulans voor bijkomende investeringen. Werken aan
het historisch patrimonium zijn effectief vaak duur, en door eigenaars extra steun te bieden worden ze aangemoedigd
om die investeringen toch te doen. Men moet erover waken dat de financiële stimuli die worden uitgereikt in evenwicht
zijn met de restricties die eigenaars van historisch waardevolle gebouwen ondervinden. Subsidies zijn voor de overheid ook een extra manier om best practice aan te moedigen.
Langs de inkomstenzijde wordt erfgoed al te vaak herleid tot opbrengsten die gegenereerd worden in de toeristische
sector. Het belang van toerisme in historische steden mag inderdaad niet worden onderschat: Cultuurtoerisme is
vaak één van de hoogtepunten in city marketingcampagnes. Maar voor heel wat (wereld)erfgoedsteden is het een
tweesnijdend zwaard: naast een essentiële bron van inkomsten – en dus een belangrijke economische sector –,legt
het ook vaak een zware druk op de leefbaarheid van de stad. Deze toeristische last moet correct worden ingeschat en
de capaciteitslimieten moeten in acht worden genomen. Beleidsmakers moeten erover waken dat de stad niet volledig wordt overgegeven aan het toerisme, maar dat er een evenwicht blijft bestaan tussen leefbaarheid, duurzaamheid, attractiviteit en het soort toerisme dat men wil aantrekken. Kortetermijnacties en langetermijnvisies moeten
daarom worden afgewogen, willen werelderfgoedsteden geen slachtoffer worden van hun eigen succes. Zo mogen
kortetermijnvoordelen als de rendabiliteit van een vakantiewoning nooit primeren boven langetermijnvoordelen als de
leefbaarheid van de stad.
Algemeen moet de perceptie van erfgoed als een dure en weinig rendabele sector worden omgebogen. Beleidsmakers
en belanghebbenden moeten ervan overtuigd worden dat erfgoed wel degelijk een motor voor economische activiteit
kan zijn. Het gaat daarbij uiteraard om alle mogelijke restauratiewerkzaamheden, maar ook om onderzoeksactiviteiten waarin kennis en innovatie centraal staan. Je zou erfgoed dus een niche in de hedendaagse kenniseconomie
kunnen noemen!
In de logica van economische rendabiliteit van het erfgoed moet in het bijzonder aandacht uitgaan naar herbestemming en hergebruik van het patrimonium. Uiteindelijk is het blijven functioneren nog steeds de beste garantie op het
behoud van het erfgoed. Regelmatig onderhoud maakt dure restauratiecampagnes immers vaak onnodig. Leegstand
moet daarom zo goed mogelijk worden geanticipeerd en vermeden. Onderhoud en preventie primeren; organisaties
als Monumentenwacht zijn bevoorrechte partners in dit debat.
Het religieuze erfgoed verdient – gezien de toenemende ontkerkelijking in verschillende landen in de Westerse wereld
– extra aandacht; er moet worden geanticipeerd op een versnellende en grootschalige leegstand. Herbestemmingsprojecten moeten daarom worden voorbereid. De kost hiervoor kan oplopen en de financiële haalbaarheid voor de
instandhouding en/of herbestemming van het religieuze patrimonium moet grondig worden onderzocht.
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Monitoring van economische impact

O

m dit debat tot in de essentie te kunnen voeren, moet dit economisch luik ook beheerd worden en daar knelt op
dit moment nog te vaak het schoentje. In Lamu is men er zich van bewust dat de regionale economie in belangrijke mate afhankelijk is van het aanwezige culturele erfgoed, maar is het momenteel niet mogelijk om deze
impact ook effectief te meten. Zolang er geen data of harde cijfers voor handen zijn, is het bijna onmogelijk om investeringen in erfgoed tegenover kritische stemmen te verantwoorden.
In Europa wil het EVoCH-netwerk (Economic Value of Cultural Heritage) een methodologie opzetten om de economische
waarde van het cultureel erfgoed te monitoren. Het doel is om een Europese organisatie voor de studie, analyse en
promotie van de economische waarde van het cultureel erfgoed op te zetten en om een platform voor kennisuitwisseling en best practice op te starten.

City marketing

W

erelderfgoedsteden profileren hun ‘status’ op zeer verschillende manieren. In sommige steden wordt het werelderfgoedlogo actief ingezet bij (toeristische) promotiecampagnes (bv. in Brugge maakt de werelderfgoederkenning deel uit van het officiële stadslogo), in andere steden gebeurt dit niet. In Amsterdam bijvoorbeeld
wordt om massatoerisme te vermijden in de campagne gefocust op een aantal zeer specifieke zones. Bij dergelijke
gerichte acties moeten positieve en negatieve implicaties vooraf worden ingeschat (bv. overrompeling van stadsdelen
die niet voorzien zijn op toerisme, mobiliteitspieken, etc.).
Daarnaast is er ook de mogelijkheid het UNESCO-label zelf onder de aandacht te brengen. UNESCO en werelderfgoed
zijn een sterk merk, maar voor veel bezoekers zijn bijvoorbeeld de implicaties die een dergelijke erkenning hebben
niet duidelijk of weten zij niet wat UNESCO dan precies doet. In Amsterdam wordt UNESCO zelf als een toeristisch
visitekaartje gezien en als een impuls voor hoogkwalitatief cultureel toerisme. Daarom werd een UNESCO bezoekerscentrum opgericht, worden congressen met als thema UNESCO en werelderfgoed georganiseerd, worden specifieke
onderwijsprogramma’s voor kinderen opgezet, etc.
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H

4 NAWOORD – UNESCO STEDEN ZIJN
LEVENDE STEDEN

et thema van het colloquium “Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw” werd bij de deelnemers naar waarde
geschat en onderlijnde het belang dat elkeen hecht aan het feit dat werelderfgoedsteden levende steden zijn.
Het ‘format’ van het colloquium, rond een concept van intensieve uitwisseling in talrijke thematische werkgroepen gelinkt aan enkele strategische plenaire sessies, werd bijzonder geapprecieerd.
De kracht van het colloquium schuilde echter onmiskenbaar in de ontmoeting en uitwisseling van ervaringen en goede
en geslaagde voorbeelden. Veel deelnemers waren enthousiast over het feit dat ze eindelijk collega’s konden ontmoeten die met gelijkaardige problemen te kampen hebben en waarbij ze kunnen leren van elkaars werkwijzen. Algemeen
werd aangevoeld dat er nu een basis is gelegd die in de komende maanden en jaren verder moet worden verankerd
tot een echt netwerk.
Een aantal aandachtspunten, hierboven al uitvoerig besproken, moeten worden opgenomen door de WHS afzonderlijk, maar ook in de overlegmomenten binnen dit uit te bouwen netwerk :
•
•
•
•
•
•
•
•

De rol van het Werelderfgoed en erfgoedbehoud voor de gemeenschap.
De levende werelderfgoedstad verzoenen met hedendaagse architectuur en (grootschalige) interventies in het
historisch weefsel,
Communicatie, sensibiliseren en het creëren van een draagvlak bij bewoners en belanghebbenden,
Communicatie en samenwerking met de (internationale) erfgoedpartners en dan in bijzonder met het Werelderfgoedcomité, UNESCO en ICOMOS
De dringende integratie van een erfgoedreflex in onderwijs- en toeristische programma’s,
Dataverzameling op basis van verschillende indicatoren voor sturing en beheer (bv. economisch, sociaal, erfgoedbehoud en -beheer,…)
Een controle op ongebreideld toerisme en andere bedreigingen die de 21ste-eeuwse (erfgoed)stad compromitteren.
De economische (meer-)waarde van het erfgoed meenemen als basiscriterium

D

eze lijst is niet exhaustief en twee dagen waren te snel voorbij om alle kwesties uit te klaren. We zijn er wel van
overtuigd dat Brugge 2012 een vervolg kan en moet krijgen. De verenigde werelderfgoedsteden moeten in de
21ste eeuw een bevoorrechte partner worden in de internationale erfgoedwereld. De stad Bordeaux was bereid
om de mogelijkheid te onderzoek om in 2013 een bijeenkomst te organiseren gebaseerd op dezelfde concept van
Brugge-colloquium.
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5 SYNTHESE

T

ijdens de discussies die werden gevoerd, kwamen een aantal thema’s veelvuldig aan bod. Zij vormen de rode
draad van het colloquium en de aandachtspunten waar in de toekomst verder aan zal worden gewerkt.

Het dagelijks beheer van de werelderfgoedsite ligt in de praktijk in handen van de lokale besturen. Zij zijn dan ook vragende partij om nauwer betrokken te worden in de overlegstructuur die met een werelderfgoednominatie en –beheer
gepaard gaat. Er wordt gepleit voor een nauwere samenwerking en een transparante dialoog met UNESCO.
De UNESCO-aanbeveling voor Historische Stadslandschappen biedt ruimte om het beheer van het werelderfgoed te
kaderen in een geïntegreerd stedelijk beleid. Dit impliceert dat het beleid verder moet reiken dan louter de bebouwde
omgeving, maar evenzeer de bredere culturele, sociale, economische en andere stedelijke dynamieken moeten worden geïntegreerd. De zorg om de werelderfgoedsite en dynamische stedelijke ontwikkeling staan elkaar immers niet
in de weg, maar vormen de kern van een langetermijnsvisie voor de stad.
De zorg om het werelderfgoed is niet louter de verantwoordelijkheid van lokale of bovenlokale besturen. Uiteraard tekenen zij voor het beleid, maar het is desalniettemin belangrijk dat dit beleid breed wordt gedragen door de bevolking.
Bewoners en dagelijkse gebruikers van de werelderfgoedstad moeten nauwgezet worden geïnformeerd én proactief
betrokken bij de besluitvorming. Op die manier wordt het bewustzijn van het belang van de instandhouding van het
werelderfgoed vergroot en de kans op conflictueuze situaties verkleind.
Er wordt een vurig pleidooi gehouden voor een nauwere samenwerking tussen de werelderfgoedsteden. Iedereen
voelt aan dat ontmoetingen zoals deze in Brugge een lacune opvullen. Door een platform waar kennis en ervaringen
kunnen worden uitgewisseld op te starten, wordt niet enkel de samenwerking, maar kan ook de positie van de individuele werelderfgoedsteden versterken.
Het (publiek) debat over het werelderfgoed laait het hevigst op wanneer de indruk ontstaat dat het werelderfgoed
bedreigd is. In de praktijk komt dit frequent voor naar aanleiding van eigentijdse ingrepen in het historisch stadsweefsel. Deze interventies zijn in een dynamische stad onvermijdelijk en vaak ook wenselijk; development by preservation,
preservation by development is anno 2012 nog steeds een vaak geciteerde filosofie voor het begeleiden van stedelijke
ontwikkeling.
Criteria voor eigentijdse ingrepen (of architectuur) vallen niet zomaar vast te leggen. Communicatie tussen de verschillende belanghebbenden is in ieder geval cruciaal. Door van meet af aan in dialoog te treden, liggen alle bezorgdheden, ambities en bedenkingen op tafel en zijn de regels duidelijk. Op die manier komt verder in het proces niemand
voor verrassingen te staan.
De omgeving heeft onmiskenbaar een impact op de werelderfgoedstad. Dit moet bij het beheer van het werelderfgoed
in beschouwing worden genomen. Men mag niet blind blijven voor ontwikkelingen buiten de afbakening van de werelderfgoedzone en men moet er rekening mee houden dat bv. grootschalige herwaarderingsprojecten of infrastructuurwerken een impact kunnen hebben op het werelderfgoed. Dit moet in het projectverloop worden geëvalueerd, zonder
evenwel een hypotheek te leggen op noodzakelijke stadsontwikkelingsprojecten. Werelderfgoedsteden zijn immers
levende steden!
Het behoud van het (wereld)erfgoed vraagt van eigenaars en gebruikers een behoorlijke investering. De inspanning
van overheden om financiële ondersteuning te bieden, is essentieel om eigenaars te helpen en te stimuleren om in
het onderhoud van het erfgoed te investeren. Het is echter belangrijk te benadrukken dat erfgoed niet louter een kost
is, maar ook een economische sector die inkomsten en werkgelegenheid genereert. Door de specificiteit en de lokale
verankering is de erfgoedsector zelfs een uitgelezen en duurzame sector in de hedendaagse kenniseconomie.
De erkenning als werelderfgoed zorgt in de regel voor een grotere toeristische aantrekkingskracht. Toerisme is echter een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zorgen toeristen voor inkomsten voor de stad (al mag dit aandeel niet worden
overschat; dagjestoeristen genereren bijvoorbeeld nauwelijks extra inkomsten). Anderzijds kan een te grote toeristische stroom een zware druk zetten op de leefbaarheid en kwaliteit van de stad. Uit de debatten blijkt dat de overgrote
meerderheid van de werelderfgoedsteden hiermee te kampen heeft en actief op zoek gaat naar een nieuw toeristisch
beleid dat de leefbaarheid vrijwaart.
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