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Hoe kunnen stedelijke erfgoed- en toerismeactoren elkaar wederzijds versterken in hun 
streven naar duurzaam erfgoedtoerisme? Dat is de basisvraag van deze sessie.  

Met een voorstelling van enkele kwantitatieve en kwalitatieve gegevens omtrent het 
toerisme in Vlaanderen trekt Vincent Nijs (Toerisme Vlaanderen) de sessie op gang. 
Hij baseert zich daarvoor onder meer op het ‘Kunststedenonderzoek 2011’, een studie 
uitgevoerd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en de kunststeden Antwerpen, 
Brugge, Gent, Leuven en Mechelen en op ander onderzoek uitgevoerd door of in 
opdracht van Toerisme Vlaanderen. Uit de cijfers blijkt dat er zich zowel op het gebied 
van het verblijfstoerisme als van de dagrecreatie in Vlaanderen een enorme groeimarkt 
aftekent. De evolutie van zowel het aantal overnachtingen in de kunststeden en de 
Vlaamse regio’s als het aantal bezoekers aan toeristisch-recreatieve en culturele 
attracties (erfgoedmusea, kunstmusea en niet-museale erfgoedattracties) gaat in 
stijgende lijn. Marktonderzoek naar het gedrag van actueel aanwezige recreatieve 
binnen- en buitenlandse verblijfstoeristen en dagtoeristen in de zes kunststeden 
(Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen), uitgevoerd in de periode april 
2011 – kerstvakantie 2011 vult deze cijfermatige gegevens aan. Het gros van de 
recreatieve verblijfstoeristen is afkomstig uit onze buurlanden, is gemiddeld 46 jaar en 
wordt vooral aangetrokken door de bezienswaardigheden en het kunsthistorisch 
patrimonium. Het aandeel groepsreizen nam in de periode 2000-2011 gevoelig af. 
Toeristen brengen meer en meer op individuele basis een bezoek aan onze kunststeden. 
Bezoeken aan historische gebouwen/kerken zijn de voornaamste activiteiten van 
verblijfstoeristen. Anders dan de verblijfstoerist is de dagtoerist overwegend Belg, iets 
jonger (43 jaar) en behoort hij tot een lagere sociale klasse. Zijn voorkeur gaat vooral uit 
naar wandelen in de binnenstad, shoppen en terrasjes doen.  

Concrete voorbeelden uit de cultureel-erfgoedsector krijgen we tijdens deze sessie uit 
enkele van de kunststeden, met bijdragen van Miek De Roeck (Antwerpen Toerisme 
& Congres), Jorijn Neyrinck (tapis plein), Vanessa De Vuyst (Toerisme Gent) & 
Christine Deweerdt (STAM) en Rebecca Gysen (Erfgoedcel Leuven). In elk van deze 
kunststeden lopen initiatieven die mikken op een kruisbestuiving tussen erfgoedspelers 
en toerisme-actoren.  

Uit de diverse cases blijkt dat een samenwerking tussen erfgoed en toerisme vaak erg 
lonend, maar niet evident is. ‘Barok in Antwerpen’ werd in eerste instantie opgezet om 
het toeristische verhaal van Antwerpen meer diepgang en authenticiteit mee te geven. 
Het project wil tegen 2018 (heropening KMSKA) Antwerpen (inter-)nationaal 
toeristisch kunnen vermarkten rond het thema ‘Rubens’. Een bevraging van de culturele 
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en toeristische partners mondde uit in een eindrapport, dat diverse pijnpunten 
blootlegde zoals een gebrek aan coördinatie of samenwerking met toeristische 
privéspelers (bv. hotels). Het stakeholdersoverleg, dat uit het rapport voortvloeide, wil 
hieraan verhelpen door niet enkel een wetenschappelijk kader uit te werken of een 
langetermijnvisie te ontwikkelen, maar ook door tijdig communicatieacties te kunnen 
opzetten, samenwerkingen met externe partners aan te gaan of promotiemateriaal uit 
te werken.  

Ook in de stad Gent ondervond men dat het samengaan van toerisme en erfgoed niet 
altijd van een leien dakje verloopt. De restauratie van het Lam Gods leek een uitgelezen 
kans tot het opzetten van een grote erfgoed-toeristische samenwerking, met diverse 
spelers verspreid over de stad. Net die verscheidenheid, van partners maar ook van 
locaties, bleek het grootste obstakel.  

In Leuven is de samenwerking tussen erfgoed en toerisme momenteel erg actueel door 
de herbestemming van het historische stadhuis – een topmonument op een toplocatie. 
Vanuit toeristisch oogpunt is deze herbestemming interessant om de stad als 
historische bestemming te kunnen promoten én het toeristisch onthaal op te 
waarderen. Wat erfgoed betreft is het stadhuis de geknipte plek om het heden, verleden 
en de toekomst van de stad toegankelijk te maken en de Leuvenaars zelf te laten 
participeren aan dat verhaal. Beide visies worden gecombineerd in de plannen om van 
het stadhuis zowel een presentatieplek als een uitwisselingsplek te maken.  

Het project ‘Handmade in Brugge’ wil, vertrekkend vanuit immaterieel cultureel 
erfgoed, inzetten op het actualiseren van ambachten in de context van een 
erfgoedtoeristische stad. Dit project speelt in op tendensen als de opkomst van de 
creatieve industrieën, het belevingstoerisme en een groeiende aandacht voor beleefde 
cultuur en erfgoed. Het project maakt ook duidelijk dat het inzetten van erfgoed in een 
toeristische context enkel kans op slagen heeft als het gebeurt op een duurzame manier: 
als het met andere woorden samengaat met aspecten als zorg, originaliteit, kennis, 
onderzoek en innovatie en als het gestoeld is op een langetermijnperspectief en een 
stadsbreed holistisch perspectief.  

Conclusie 

De cases die tijdens deze sessie aan bod komen, tonen aan dat erfgoed en toerisme 
elkaar inderdaad kunnen versterken, maar dat er onderweg heel wat valkuilen op de 
loer liggen. Uit de diverse bijdragen onthouden we dat een degelijk en goed 
onderbouwd overleg erg belangrijk is om de samenwerking vol te houden en te doen 
slagen. Beschouw samenwerking als een meerwaarde, als een kans op groei. Streef 
bovendien naar voldoende wisselwerking tussen de diverse partners en maak gebruik 
van elkaars expertise. Baken doelgroepen en doelstellingen voldoende af. Werk 
bovendien gelaagd en met voldoende oog voor het langetermijnperspectief. Kortom, 
werk duurzaam samen. 


