
 
 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG 

GROOT ONDERHOUD – SESSIE 2 

25 OKTOBER 2013 

 

 

DE TIJD VAN TOEN. EEN REIS NAAR 
HET ONMOGELIJKE? 

ERFGOEDTOERISME IN EEN GROENE 
REGIO 

 

 

 

 

 

 

 



      

De tijd van toen. Een reis naar het onmogelijke? Erfgoedtoerisme in een Groene Regio  
2 

 

Datum : vrijdag 25 oktober 2013 
Coördinator sessie: Gregory Vercauterenen Yves Segers (CAG) 

Voor verslag : Gregory Vercauteren 
 

Hoe verschillend zijn de toeristische producten van het platteland van die van hun 
grootstedelijke collega’s? Zo zijn er de ‘Groene Regio’s’, veertien min of meer landelijke 
gebieden. Binnen deze regio’s zijn er heel wat lokale erfgoedwerkers en besturen die 
hun erfgoed willen valoriseren via toerisme. Daarbij kunnen zij inspelen op een 
belangrijke trend: zo is er eensgezindheid dat authenticiteit en couleur locale essentiële 
onderdelen vormen van de hedendaagse toeristische beleving. Maar hoe kunnen 
erfgoedwerkers uit zo’n ‘Groene Regio’ een toeristisch aanbod ontwikkelen dat hun 
werking valoriseert, zonder daarbij hun eigenheid als erfgoedactor te verliezen? 

Eerst gaf Tom Wezenbeek (IDEA Consult) een overzicht van de toeristische sector in 
vogelvlucht. Op welke netwerken, structuren en kaders kunnen erfgoedwerkers 
inspelen? Vervolgens lieten we drie inspirerende praktijkvoorbeelden op de 
deelnemers los: de Bloesemfeesten in Sint-Truiden (Hilde Hendricx), het 
Plattelandscentrum Meetjesland (Luc Feusels) en het Scheepvaartmuseum 
Baasrode (Filip De Saeger). Aan de hand van deze voorbeelden bespraken we in 
informele setting hoe erfgoed en toerisme elkaar ook buiten de grote steden kunnen 
vinden. Wat zijn de succesfactoren voor een geslaagde en duurzame samenwerking? 
Waar zitten de kansen? En waar liggen de valkuilen en uitdagingen? 

Zowel uit de presentatie als uit de discussie bleek dat erfgoed en toerisme verschillende 
doelstellingen hebben. Het doel van erfgoedwerkers is om het erfgoed te bewaren en te 
ontsluiten naar een breed publiek, vaak gekoppeld aan participatiebevordering, sociale 
cohesie of talentontwikkeling. Voor toerisme komt het er in de eerste plaats op aan om 
zoveel mogelijk inkomsten te genereren. 
 
Desondanks kunnen erfgoed en toerisme ook in een Groene Regio op elkaar inspelen, 
maar er zijn wel een aantal randvoorwaarden waarmee erfgoedwerkers rekening 
moeten houden. Een interessante kapstok is het Ui-model dat Tom Wezenbeek (IDEA 
Consult) voorstelde in zijn inleidende presentatie.  
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Figuur 1 | Het Ui-model (Tom Wezenbeek, IDEA Consult) 

 
Belangrijk bij een toeristische werking is natuurlijk het kernproduct. Daar begint het 
allemaal mee; dit is de hardware die erfgoedwerkers moeten aanleveren. In onze drie 
cases ging het om het plattelandserfgoed in het Meetjesland, de scheepswerven in 
Baasrode en, bij de Bloesemfeesten, de geschiedenis en het bijhorende erfgoed van de 
fruitbedrijven in Haspengouw. Als dit kernproduct goed zit, dan heb je een stevig 
fundament voor een duurzame toeristische werking. Dit bleek ook een van de grote 
krachten van bijvoorbeeld het Plattelandscentrum Meetjesland. Het Plattelandscentrum 
heeft een dynamische vrijwilligerswerking, waarbij drie genootschappen werken rond 
immaterieel erfgoed: volksverhalen, liederen en culinair erfgoed. De output van deze 
vrijwilligersgenootschappen vormt meteen ook het vertrekpunt van de toeristische 
werking van het centrum. 
 
De tweede schil is het format waarin dit product wordt verkocht. Denk aan een festival, 
een tentoonstelling, belevingsarrangementen (zoals in het Plattelandscentrum 
Meetjesland). In Sint-Truiden zijn de ‘Bloesemfeesten’ de format waaraan allerhande 
events worden gekoppeld. Het Scheepvaartmuseum is nog volop bezig om zijn format 
verder op punt te zetten. Om meer volk te lokken is dit museum enkele jaren geleden 
gestart met de bouw van een historische palingbotter. Eens het schip klaar is, kan het 
dienen voor toeristische boottochtjes op de Schelde. In de toekomst wil het museum 
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ook op de site een eigen aanlegsteiger, zodat de tochtjes volop kunnen worden 
ingeschakeld in de museumwerking. 

De derde schil is het uitgebreide product. Wat is het tijdstip of de locatie? Bijvoorbeeld: 
in Sint-Truiden heeft men de Bloesemfeesten verspreid over een langere periode dan 
oorspronkelijk. Nu lopen de Bloesemfeesten van de lente tot de oogst. Hiermee 
samenhangend, en heel belangrijk bij toerisme, zijn ook de omkaderende services. Zo 
heeft Toerisme Sint-Truiden een kalender ontwikkeld waar de belangrijkste momenten 
en evenementen staan opgelijst. 

En dan zijn er nog de omgevingsfactoren. Belangrijk in de Groene Regio’s zijn allereerst 
de fietsknooppunten en wandelroutes, maar ook eetgelegenheden, horeca en de fysieke 
bereikbaarheid spelen een rol. Dit maakt bijvoorbeeld dat het Scheepvaartmuseum in 
Baasrode een groot toeristisch potentieel heeft, precies door de nabijheid van 
knooppunten en … uiteraard ook de Schelde. 

Conclusie 

Erfgoed en toerisme, gezellig samen of liever apart? Dat was de kernvraag waarmee 
Tom Wezenbeek zijn inleidende presentatie begon. Uit de discussie bleek dat er heel 
wat potentieel zit in een samenwerking. Ook vele kleinere erfgoedorganisaties 
beschikken over een waardevol kernproduct met een groot toeristisch potentieel. Dit is 
het eerste vertrekpunt, maar een toeristische werking heeft meer nodig. Minstens even 
belangrijk zijn de format, omkaderende services en de omgevingsfactoren. Om op deze 
factoren te kunnen inspelen, is een stevige visie noodzakelijk, net zoals bijkomende 
financiële ondersteuning van de betrokken overheden (of, als die er niet zijn, 
bijkomende sponsoring) en uiteraard een stevige professionele begeleiding en 
omkadering. Daartegenover staat dat een succesvolle toeristische werking (naast de 
financiële meerwaarde) ook een mooie surplus kan opleveren voor de lokale 
erfgoedwerking. Zo bleek in het Meetjesland dat de succesvolle toeristische werking van 
het Plattelandscentrum ertoe heeft geleid dat ook de lokale gemeenschappen meer 
aandacht kregen voor het erfgoed in hun streek. En in Haspengouw laten heel wat 
fruitbedrijven hun hoogstammige fruitbomen staan (hoewel die geen economisch nut 
meer hebben), precies omwille van hun erfgoedwaarde en toeristisch potentieel! 


