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Intentieverklaring  -  samen reizen naar morgen

SAMENWERKING



De beleidsnota’s Onroerend Erfgoed en Toerisme voor de periode 2019-2024 vertonen veel parallellen. De verbin-
dende kracht van erfgoed vormt een rode draad. Erfgoed is bijzonder waardevol en heeft aantrekkingskracht. 
Dat willen we uitspelen. We willen samen zorg dragen voor ons rijke erfgoed, het ontwikkelen en ontsluiten voor 
bezoekers. De invalshoek is uitgesproken pragmatisch: we hebben de ambitie om (betere) resultaten te boeken 
door samen te werken en waar mogelijk zelfs samen aan het stuur te staan van projecten (in cocreatie). Het 
floreren van (erfgoed)gemeenschappen is het einddoel, want zoals onderzoek aantoont: mensen vinden erfgoed 
belangrijk.

Het agentschap Onroerend Erfgoed streeft naar ‘gedragen erfgoedzorg’. Dat betekent het erfgoed zelf als ambas-
sadeur uitspelen, het tonen en uitpakken met wat we ermee kunnen. Erfgoedzorg volgens de regels van de kunst 
kan perfect hand in hand gaan met een innovatieve benadering van de erfgoedlocatie. Gedragen erfgoedzorg 
kan echter alleen gestalte krijgen als er achter het erfgoed ‘erfgoedgemeenschappen’ staan, in de geest van de 
Kaderconventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving (de Faro-
conventie,  www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention). De meerwaarde die erfgoed biedt kan 
voor zichzelf spreken, maar soms is een kwaliteitsvolle hedendaagse tijdslaag (eigentijds gebruik, eigentijdse 
interpretaties, eigentijdse toevoegingen) cruciaal om het de toekomst in te loodsen. 

Toerisme Vlaanderen zet meer dan ooit in op erfgoed. Vanuit de nieuwe filosofie ‘Reizen naar Morgen’ (www.
reizennaarmorgen.be/), die is opgesteld samen met de brede toeristische sector wil het agentschap vertrekken 
vanuit de kracht en de ziel van bijzondere plekken, betekenisvolle activiteiten en ontmoetingen. ‘Reizen naar 
Morgen’ betekent toerisme meerwaarde laten generen, niet enkel voor toeristen, maar ook voor bezoekers, 
bewoners, ondernemers én ook de plek zelf. Met het peilen naar de ziel van bijzondere plekken draait ‘Reizen 
naar Morgen’ vaak rond erfgoed. Erfgoedzorg en toerisme zijn een middel om gemeenschappen en plekken in 
Vlaanderen te laten floreren.

Plaatsen worden ‘plekken’ doordat mensen ze interpreteren en vorm geven, er waarde aan geven, er een emotio-
nele band mee hebben, er met andere woorden ‘betekenis’ aan geven. ‘Plekken’ zijn als dusdanig een belangrijke 
realiteit. UNESCO erkent zoiets als ‘spirit of place’, en ook onderzoeken van de National Trust en het agentschap 
Onroerend Erfgoed wijzen in die richting. Zij vormen immers de kerningrediënten van een ‘bestemming’. Plekken 
krijgen betekenis voor en door ‘florerende gemeenschappen’: gemeenschappen waar mensen en organisaties 
zich verbonden voelen met hun plek en met elkaar, en zich hiervoor blijven inzetten. Het zijn deze ‘plekhouders’ 
die aanmoediging, ondersteuning en ruimte moeten krijgen om te experimenteren. Daarbij komen niet alleen 
erfgoedspecialisten in beeld, maar ook liefhebbers, eigenaars of mensen die verantwoordelijk zijn voor een erf-
goedplek, baanbrekende bewoners en ondernemers. 

Aan de slag gaan met ‘erfgoed’, ‘plekken’, ‘florerende gemeenschappen of erfgoedgemeenschappen’: het is dui-
delijk dat Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed voor een gezamenlijk traject staan. Door 
erfgoed, erfgoedzorg en toeristische ontwikkeling te verbinden, versterken we elkaars doelstellingen, maar dra-
gen we ook bij aan een mooiere leefomgeving en een krachtiger erfgoed in Vlaanderen. 



Uitgangspunten van de samenwerking:

- De agentschappen willen partners mobiliseren en hen inspiratie bieden. Erfgoed en het mobiliseren van 
de gemeenschappen erachter vormen de rode draad doorheen de samenwerking. Erfgoed tot ‘plekken’ maken, en 
gmeenschappen ‘florerende gemeenschappen’ of ‘erfgoedgemeenschappen’ laten worden is het hogere doel;

- Drijvende kracht is de ‘betekenis’ die erfgoed en de ‘legacy’ die het kan krijgen door de plaats die het in-
neemt in het leven van mensen. Door de Coronacrisis zijn mensen intensiever bij hun omgeving betrokken, en is 
de kans groter dat erfgoed een centrale plaats inneemt in hun leven, dat ze de betekenis ervan herontdekken of 
er nieuwe betekenissen aan geven. De agentschappen willen dat momentum benutten en op zoek gaan naar be-
tekenisvolle plekken. Geen enkele erfgoedvorm is daarbij uitgesloten: bouwkundig, landschappelijk archeologisch 
en varend erfgoed worden mee in scope genomen, en onvermijdelijk komen ook roerend en immaterieel erfgoed 
in het vizier. 

- De agentschappen zoeken naar manieren om het potentieel van betekenisvolle plekken uit te spelen 
en meerwaarde te genereren. Aanleiding en uitgangspunt van de zoektocht zijn de ‘verhaallijnen’ die Toerisme 
Vlaanderen wil ontwikkelen, de ‘Onroerenderfgoedrichtplannen’ die bij Onroerend Erfgoed worden opgestart, de 
ontwikkelingsdossiers die lopen bij beide agentschappen. De agentschappen betrekken elkaar in een zo vroeg 
mogelijk stadium;

- De agentschappen werken in de mate van het mogelijke resoluut bottom-up. Samenspraak met de 
gemeenschap is een uitgangpunt. De agentschappen vertrekken niet vanuit het standpunt van de ‘alwetende 
overheid’, maar een faciliterende overheid die inspiratie en kansen biedt aan plekhouders. Luisteren is de basis 
voor elke verdere stap;

- De agentschappen willen samen inzetten op het realiseren van voorbeeldprojecten: pilootprojecten, 
proeftuinen of thematische netwerken. De rol die de agentschappen opnemen varieert navenant: handhavend, 
regelsturend of cocreatief. De agentschappen werken complementair - Toerisme Vlaanderen vanuit ‘ontsluitings-
expertise’, Onroerend Erfgoed vanuit ‘waarderingsexpertise’ – maar waar mogelijk is cocreatie het uitgangspunt: 
de agentschappen staan samen aan het stuur, leren elkaars manier van werken van binnenuit kennen, zorgen 
voor een voorbeeldig procesverloop en leren uit de opgedane ervaringen.



Concreet:

- De agentschappen leren van elkaar. Ze werken een kennismakingstraject uit. Dit bestaat onder meer uit 
een onderdompeling in het traject ‘Reizen naar morgen’ en het mee opstarten van een nieuw onroerenderfgoed-
richtplan; 

- De agentschappen doen aan potentieelverkenning in de geest van ‘Reizen naar morgen’. ‘Luisteren naar 
anderen’ staat daarbij centraal. Partnerschappen (gemeenten, IOED, verenigingen, media, ondernemers, toeristi-
sche partners …), communicatie- en ontmoetingsmomenten, onderzoeken, ontwikkelingen op locaties en evene-
menten worden gebruikt als aanleiding om hierrond expertise op te bouwen;  

- Aan de hand van een ‘landmarkoefening’ bepalen de agentschappen welke erfgoedlocaties een (nog ster-
kere) rol kunnen spelen voor bewoners, bezoekers, ondernemers en andere plekhouders. Ze zoeken naar plekken 
met erfgoedwaarde, die een verhaal kunnen vertellen of binnen een thema passen en zo toegevoegde waarde 
bieden, en die dus ontwikkelingspotentieel hebben. Ze zoeken samen naar plekken waarvan we Vlaamse ‘erfgoe-
dambassadeurs’ willen maken, door wat ze als plek betekenen voor en door mensen. Het is de bedoeling om dat 
potentieel naar boven te halen en hiaten in het aanbod wegwerken. In de beleidsnota’s aangehaalde verhaallij-
nen kunnen de oefening helpen stroomlijnen;

- De agentschappen zetten theorie om in praktijk. Ze gaan complementair en cocreatief aan de slag met 
concrete projecten. De pilootprojecten die Toerisme Vlaanderen ontwikkelt in, op en rond sites als het kasteel 
van Poeke, de abdijsite Herkenrode, het Rubenskasteel in Elewijt, de Sint-Godelieveabdij en het klooster Minder-
broeders Kapucijnen in Brugge, en het onroerenderfgoedrichtplan rond historische landgoederen, opgestart door 
het agentschap Onroerend Erfgoed, vormen daartoe mogelijke eerste (maar niet de enige) aanknopingspunten. 

- De agentschappen zoeken opportuniteiten om andere ‘plekhouders’ te activeren en met hen in cocrea-
tie te treden. Gezamenlijke projectoproepen kunnen op strategische momenten als hulpmiddel worden ingezet. 
Projectoproepen kunnen studies betreffen, of concrete projecten. Samenwerking met strategische partners is 
daarbij cruciaal. Waar het een meerwaarde biedt, benutten de agentschappen de gelegenheid om te komen tot 
een overkoepelend netwerk. Het biedt mogelijkheden om enerzijds lokale actoren uit het denkkader ‘Reizen naar 
Morgen’ (plekhouders, ondernemers en bewoners) te verbinden en synergiën te generen, en anderzijds (internati-
onale) bezoekers de weg te wijzen naar de cultuur- en erfgoedbelevingen die ze in Vlaanderen willen ervaren;

- De agentschappen pakken gezamenlijk uit met de concrete ontwikkelingen die ze in beweging zetten en 
zetten ook in op monitoring, rapportage en evaluatie. 

      
         Kortom: Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed reizen samen naar morgen!
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