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Erfgoed 

Willem Frijhoff:  

“…erfgoed is iets wat je uit het verleden krijgt 
toebedeeld of aangereikt met de opdracht 
er iets mee te doen en het door te geven 
aan de mensen na jou” 

 

Beleidsdoelstellingen overheden en Europa: 

• Erfgoed inzetten voor verbetering van 
woon-, werk- en leefklimaat 

• “het promoten van de waarde en het 
potentieel van cultureel erfgoed als een 
inspiratiebron voor duurzame ontwikkeling 
en quality of life” 

 

 



Culturele duurzaamheid 

• Erfgoed als fundament onder cultuur 

• Culturele duurzaamheid als vierde pijler 
naast people, planet, profit 

• Is proces van verandering dat plaatsvindt op 
een wijze die culturele waarden respecteert 

 

 

 

   → 



Culturele duurzaamheid 

• Is het ontwikkelen, vernieuwen, veiligstellen 
en versterken van cultuur, erfgoed en 
landschap op een manier die positief 
uitwerkt voor de relaties tussen mensen – 
de sociale samenhang – en met de natuur  



Soorten erfgoed 

• onroerend erfgoed: historische 
gebouwen, stads- en dorpsgezichten, 
landschappen, groenstructuren en 
archeologische monumenten 

• roerend erfgoed: museumstukken en 
dergelijke  



Soorten erfgoed 

• informatief erfgoed: archieven, 
bibliotheekcollecties, beeld en geluid 

 

• immaterieel erfgoed: niet-tastbare 
cultuuruitingen en sociale praktijken; 
taal en volkscultuur; kennis van het 
verleden 



De erfgoedbenadering 

Erfgoed bestaat uit de materiële en 
immateriële resten van het verleden PLUS 
emotie, betekenisgeving en toe-eigening.  

 

Het gaat om een dynamisch verhaal, doordat 
mensen steeds nieuwe, andere 
betekenissen geven aan de erfenis uit het 
verleden 

Het is onze taak verhalen te vertellen en 
nieuwe betekenissen te geven aan erfgoed 
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De erfgoedbenadering 

• Niet de sectoren (archieven, 
monumenten, archeologie, geschiedenis, 
etc.) of de soorten erfgoed staan centraal, 
maar de dwarsverbanden ertussen 

 

• Het gaat uiteindelijk om het verbindende 
‘verhaal’ 

 

• Dat ‘verhaal’ geeft antwoorden op de 
vraag waarom het de moeite waard is om 
gebouwen, archiefstukken, foto’s of 
levensverhalen etc. te bewaren en door te 
geven 
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De erfgoedbenadering 

• Dat verhaal moet steeds opnieuw verteld 
worden 

• Er moeten steeds nieuwe antwoorden 
worden gegeven 

• Voor nieuwe bewoners, nieuwe generaties 

• Als antwoord op nieuwe eisen van de tijd 

 



Maakbaar erfgoed 

Is een benaderingswijze 

• Vraagt om een actieve houding ten aanzien 
van erfgoed: agency 

• Ziet erfgoed en zijn betekenissen als 
dynamisch 

• Dicteert geen betekenissen: erfgoed is 
geen doel op zich 

• Laat nadrukkelijk ruimte voor eigen 
interpretatie en toe-eigening door 
stakeholders, gebruikers en bewoners 

• Vraagt keuze en selectie, niet ‘voor eeuwig’ 
maar wel ten dienste van maatschappelijke 
behoeften en vragen, zoals: 

 



1. Erfgoed en identiteit 

• ‘Mensen zoeken naar worteling en 
lotsverbondenheid (‘identiteit’) 

• Erfgoed biedt mogelijkheid tot de 
versterking van sociale cohesie 

• Het draait om de gemeenschap 

 

• Middel: mensen in staat stellen tot 
individuele en collectieve toe-eigening 
van erfgoed en koppeling aan de eigen 
emotionele en intellectuele bagage 

• Creëren van beleving is het aanreiken 
van mogelijkheden tot toe-eigening en 
betekenisgeving, voor iedere leeftijds- 
of doelgroep 



2. Erfgoed en economie en ruimte 

• ‘Revalorisatie’ van erfgoed 

• Belvedere-gedachte: behoud door 
ontwikkeling (‘Het behouden en integreren 
van cultuurhistorische kwaliteit bij 
ruimtelijke ontwikkelingen kan veel 
opleveren, zowel in materiële als in 
immateriële termen’) 

• Behoud door ontwikkeling → behoud door 
beleving 

• Creëren van draagvlak voor behoud 

• Bieden van handvatten voor uitwerking in 
educatieve, toeristisch-recreatieve en 
andere publieksgerichte projecten  

 



2. Erfgoed en economie en ruimte 

• Toerisme en recreatie 

• Plattelandsontwikkeling 

• Streekproducten, horeca, verblijfsaccom-
modatie 

• Doorontwikkeling erfgoed door creëren van 
economische dragers (industrieel, ruraal, 
militair, religieus erfgoed) 

Nodig: 

• Branding (creëren van herkenbare kwaliteit) 

• Verbindende verhalen 

• Integrale projecten en producten 
(samenhang)  

 



• Verhalen (immaterieel erfgoed) leggen de 
link tussen onroerend en roerend erfgoed 
en creëren draagvlak 

• Hebben stevig historisch fundament (geen 
sprookjes) 

• Hebben concreet ankerpunt: icoon in de 
vorm van plek, persoon of parel 

• Geven kans op leren én genieten, 
inspannen én ontspannen 

• Wrijving geeft glans: zoek de spanning 
tussen mooi en lelijk, goed en kwaad, toen 
en nu, romantiek en realisme 

• Toverwoord: empathie (inleving) 

 

Maakbaar erfgoed: toevoegen van 

betekenissen en verhalen 



Maakbaar erfgoed: behoud door beleving 

• Samenwerking met natuur- en 
landschapsorganisaties, musea, 
onderwijs, archief, toeristische sector en 
horeca, bibliotheek 

• Ontwikkeling van herhaalbare projecten 
met concrete thema’s die voor meer 
partners interessant zijn  

• Ontwikkeling van concrete producten 

• Toekomst: duurzaamheid, community 
building 



Maakbaar erfgoed: behoud door beleving 

• Behoud door beleving. Of liever: zonder 
beleving geen behoud 

• Opwekken van inleving en empathie 

• Aanknopen bij levensverhaal van mensen 
en van het landschap 

• Doel: mensen verbinden met de 
ervaringen van mensen uit het verleden 

• Leren en inleven 

• Actieve toe-eigening en betekenisgeving 

• Ten dienste van gemeenschap, natuur en 
landschap, en economie 



Landschapscanon voltooid 

• Dank voor ieders professionele inzet bij de 
verwezenlijking van dit project 

 


