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Het aantal toeristen neemt toe. In digitale tijden stellen we bovendien een groeiende 
behoefte aan ‘tastbaarheid’ vast. Mensen willen erfgoed ‘in het echt’ zien, ermee op de 
foto staan en het eigenlijk ook graag aanraken. Dit zorgt soms voor incidenten, zoals de 
Duitse bezoeker die een 17de-eeuws ligbed in het Rijksmuseum beschadigde. 
(www.eenvandaag.nl/binnenland/47239/duitser_voor_rechter_om_beschadigen_17e_e
euws_bed)      

Erfgoedorganisaties nemen maatregelen om hun objecten te beschermen tegen al te 
‘tactiele’ toeristen. Maar ook als die netjes van het erfgoed afblijven, laat hun bezoek 
sporen na. Kleine insecten reizen mee op schoenzolen, de aanwezigheid van veel 
bezoekers verhoogt de concentratie van stof en heeft invloed op de temperatuur en de 
luchtvochtigheid. Daarnaast zijn er nog de risico’s van brand en andere calamiteiten. 

Maar hoe groot zijn deze risico’s eigenlijk? En hoe weegt u het belang van ieder risico af 
tegen de publieke toegankelijkheid? Kortom: welk risico willen we lopen en welke 
ingrepen (en dus budgetten) zijn echt noodzakelijk om onze collecties te beschermen?  

Als intro werd kort de actuele situatie m.b.t. de open monumenten, in casu de kerken 
van Brugge geschetst. De stad besliste in 2002 om de kerken de hele dag open te stellen, 
ook op vraag van de Bruggelingen zelf en van de parochianen. Dit werd organisatorisch 
mogelijk door inschakeling van PWA-ers voor het onthaal. De overspoelde O-L-
Vrouwekerk - sinds 2008 steeg de toeristendruk met 20% - is resoluut overgestapt op 
betaalde toegang tot het grootste deel van de kerk; slechts 10% van de 
binnenstromende toeristen maakt deze keuze, wat tot meer beheersbare 
bezoekersaantallen leidt. 

De impact van bezoekers is vooral bijzonder groot in historische huizen. Tijdens de 
sessie kwamen twee voorbeelden aan bod: 

• Museum Plantin-Moretus (Antwerpen): dit museum onderzocht in welke mate 
bezoekers  impact hebben op de aanwezigheid van stof, vochtigheid 
temperatuurwisselingen en gassen. De conclusie is dat het historische pand beslist 
‘lek’ is en dat een renovatie zich opdringt. Het museum zal daarbij de historische 
integriteit moeten afwegen tegen de risico’s voor de collectie. 

• Ons’ Lieve Heer op Solder (Amsterdam): in deze 17de-eeuwse schuilkerk aan de 
Amsterdamse walletjes liep de spanning tussen het behoud van het huis en de 
impact van de bezoekers te hoog op. Bovendien wordt het gebouw ook nog af en toe 
gebruikt voor misvieringen. De slijtage was groot. Hoe kon men de risico’s in de 
toekomst verminderen? 

 

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47239/duitser_voor_rechter_om_beschadigen_17e_eeuws_bed
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47239/duitser_voor_rechter_om_beschadigen_17e_eeuws_bed
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Beide musea beamen dat het een grote uitdaging is om prioriteiten te bepalen en de 
effecten van geplande maatregelen in kaart te brengen. En dat is noodzakelijk om 
budgetten voor dit ‘werk achter de schermen’ te verantwoorden.   

De voorbije jaren ontwikkelden internationale specialisten een gebruiksvriendelijk 
systeem voor risicomanagement. Deze tool biedt een denkkader om tien risicotypes (10 
agents of deterioration: www.cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/ 
10agents/index-eng.aspx) voor een collectie onder de loep te nemen. Deze tool is sinds 
kort ook in een Nederlandstalige versie beschikbaar (www.cultureelerfgoed.nl/digitale-
handboek-collectierisicomanagement). 

De tool nodigt erfgoedorganisaties uit om binnen hun team na te denken over 
collectierisicomanagement als tool en leidraad om duurzame conservatiestrategieën en 
prioriteiten te identificeren.  

Risicomanagement blijkt een heel bruikbare en handige benadering voor het 
identificeren van mogelijke conservatie strategieën, voor het stellen van prioriteiten bij 
te nemen conserveringsmaatregelen, voor het afwegen van gebruik van de collectie 
tegen behoud van de collectie, voor het met goede argumenten onderbouwen van 
voorstellen en beslissingen, voor het kosteneffectief besteden van krimpende budgetten 
en voor het overtuigend communiceren met belanghebbenden. 

Risico’s voor een collectie worden geïdentificeerd, geanalyseerd en met elkaar 
vergeleken, op basis van het verwachte waardeverlies dat zij in een bepaalde periode 
zullen opleveren. 

De tool gaat er ook vanuit dat niet elk materieel risico even erg is. Daarom is er binnen 
dit proces ook ruimte voor verschillende waarden, (historische waarde, 
belevingswaarde, economische waarde ...) De recente publicatie Op de museale 
weegschaal 
(www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Op%20de%20museale%20weegscha
al_web.pdf) biedt hiervoor eveneens aanknopingspunten. Het verwachte waardeverlies 
binnen een bepaalde periode vormt uiteindelijk de sleutel om beslissingen te nemen.  

Meer informatie: http://org.kikirpa.be/risk2013/index.html  

 

Conclusie 

Het afwegen van risico’s tegen de publieke toegankelijkheid is een noodzakelijke 
oefening om een strategie voor preventieve conservering te bepalen. Hiervoor moet 
men een juist, liefst cijfermatig beeld hebben van de impact van bezoekers op de 
collecties en de effecten van mogelijke maatregelen. In financieel moeilijke tijden moet 
men bovendien keuzes maken. 

http://www.cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/10agents/index-eng.aspx
http://www.cci-icc.gc.ca/caringfor-prendresoindes/articles/10agents/index-eng.aspx
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Op%20de%20museale%20weegschaal_web.pdf
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Op%20de%20museale%20weegschaal_web.pdf
http://org.kikirpa.be/risk2013/index.html
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Het museum Ons’ Lieve Heer op Solder heeft de tool voor risicomanagement uitgetest. 
Samen met alle medewerkers binnen het team werd een risicoanalyse uitgevoerd die 
keuzes maakte en de financiële implicaties duidelijk aangaf. Op basis hiervan is besloten 
een nieuwbouw aan het museum toe te voegen die de druk op het historische pand 
moet wegnemen (zie http://youtu.be/aT8cr_uM4Qk). De middelen hiervoor werden op 
basis van de risicoanalyse snel gevonden. 

Een risicoanalyse opmaken vraagt een grote tijdsinvestering van de organisatie, al hoeft 
men niet alle stappen in één keer te doorlopen. In elk geval leidt deze oefening tot een 
helder en duidelijk beslissingskader. Dit maakt het nadien veel makkelijker om knopen 
door te hakken. Ook in het kader van fondsenwerving is het belangrijk met een duidelijk 
verhaal te komen. 

 

 

 

http://youtu.be/aT8cr_uM4Qk

