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5 voor 12: erfgoed en duurzame ontwikkeling  
Herfstnummer van faro wijst erfgoedsector op urgentie duurzaamheidsproblematiek  
 

Wat hebben cultureel-erfgoedinstellingen met 
duurzaamheid? Om het met een boutade te zeggen: 
duurzaamheid zit in het DNA van de cultureel-
erfgoedsector. De honderden musea, archieven, 
erfgoedbibliotheken en -organisaties zorgen voor 
ons erfgoed, met het oog op de toekomst. Maar met 
het oog op de grote, mondiale ecologische en 
maatschappelijke uitdagingen kan de erfgoedsector 
in Vlaanderen niet passief toekijken. Het grote 
focusdossier in dit herfstnummer confronteert de 
belangrijkste duurzaamheidsprincipes met een 
aantal inspirerende interviews en voorbeelden uit 
de brede cultuursector.   

En de grote digitale uitdagingen 
 
“Digitaal is het nieuwe normaal”. Enkele jaren 
geleden lanceerde technologie-expert Peter Hinssen 

deze zinsnede in een boek met dezelfde titel. Catchy, dat wel, maar klopt het ook? De 
tweede pijler van deze editie is een focusdossier over de digitale uitdagingen. faro ging 
met diepte-interviews en focusgesprekken na hoe het staat met de digitale strategieën, 
knelpunten en uitdagingen in de musea, de archieven en de erfgoedbibliotheken. Er is 
de voorbije tien jaar een lange weg afgelegd, maar de uitdagingen blijven enorm. 

Luther, migratie-erfgoed en ‘Alles kids’ 

Een artikel naar aanleiding van de 500e verjaardag  van Luther en over het lutheraans 
erfgoed in ons land, een verslag van de bijzondere kindertentoonstelling ‘Alles kids’ in 
het Museum Boijmans Van Beuningen en de resultaten van het onderzoeksproject 
‘Vamos Vacaturos’ in West-Vlaanderen.  

faro? 

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en 
december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld 



in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, 
erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij 
daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …). 
 
faro bestellen kan via www.faronet.be/abonnementen-of-losse-nummers of het 
telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement 
(vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via 30 (betere) boekhandels 
in Vlaanderen en Brussel. 

 
 
Perscontact | niet voor publicatie 
 
U kan faro online lezen, via ons ISSUU-account. Als u graag de LR pdf of een papieren 
exemplaar van faro ontvangt, stuurt u een e-mail met uw coördinaten terug.   
 
Het focusdossier ‘Erfgoed en duurzame ontwikkeling’ komt er naar aanleiding van het 
gelijknamige Groot Onderhoud, op vrijdag 1 december, in het Provinciehuis te Leuven. 
Dat evenement is het grootste sectorevenement, waarop jaarlijks tussen de 250 en 400 
erfgoedwerkers verzamelen. Meer info: www.hetgrootonderhoud.be.  
 
Voor meer informatie, foto’s en/of interviews met de auteurs of de hoofdredacteur van 
faro kan u terecht bij: 
 
ROEL DAENEN 
Coördinator communicatie, pers en partnerships  
Hoofdredacteur faro | tijdschrift over cultureel erfgoed 
 
T. 02 213 10 73 
G. 0496 62 66 08 
E. roel.daenen@faronet.be 
W. www.faronet.be  
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