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- (Wereld)erfgoed ligt er meestal prima bij

- Maar beheersen van ontwikkelingen in de 
omgeving vaak moeilijk(er) ! ‘bufferzones’ niet 
zaligmakend:

• In Vlaanderen juridisch geen betekenis
• Voor oudere werelderfgoederen soms 

problematisch of ontbrekend
• Vals gevoel van veiligheid

Hoe dus grip krijgen op wat er rondom Werelderfgoed 
gebeurt?





! Presentatie in drie delen:

I. DRAAGVLAK ONTWIKKELEN
II. STIMULEREN
III. REGULEREN



I. DRAAGVLAK ONTWIKKELEN



Draagvlak bij de bevolking 
! promo-campagne Leuven ‘Fier op erfgoed van 
hier’



Draagvlak bij de bevolking 
! promo-campagne Leuven ‘Fier op erfgoed van 
hier’

- Website, video’s, straatstickers, bierviltjes, …
- Focus ligt niet op individuele monumenten maar op 

7 stadswijken die in the spotlight geplaatst worden
- Doel: nieuwsgierigheid prikkelen/ trots maken



Draagvlak bij de bevolking
! Antwerpen: ‘Haal een stukje stadhuis in huis’’



Draagvlak bij de bevolking 
! Antwerpen: ‘Haal een stukje stadhuis in huis’’

- Restauratie 2018-2020 ! voorafgaande 
ontmanteling

- Verwijderde niet-essentiële objecten met 
sentimentele of beperkte erfgoedwaarde werden 
online te koop aangeboden: “haal een stukje 
stadhuis in huis”





Draagvlak bij de bevolking 
! Werelderfgoednominatie steenkoolmijnen Limbur



Draagvlak bij de bevolking 
! Werelderfgoednominatie steenkoolmijnen Limburg

- Steenkoolmijnen
• Industriële installaties
• Tuinwijken met scholen, kerk, 

gemeenschapsinfrastructuur, …
- Mijnen gesloten in de jaren 1987-1992, maar 

tuinwijken al decennia eerder geprivatiseerd
- Sinds jaren 2000 inspanningen om (multiculturele) 

bevolking in Winterslag en daarbuiten weer te 
betrekken bij het mijnverleden







Draagvlak bij de bevolking 
! Dendermonde ‘aanpak stadsvernieuwingsprojcten’



Draagvlak bij de bevolking 
! Dendermonde ‘aanpak stadsvernieuwingsprojcten’

Breed participatief traject

- Stap 1: extern bureau bevraagt officiële instanties
- Stap 2: inspraakronde ! workshops met bewoners/ 

gebruikers/ experts
- Stap 3: formele inspraak:

• Adviesraden
• Openbaar onderzoek



Draagvlak bij 
beleidsmakers 

! Bijvoorbeeld studie 
CH counts for Europe



Erfgoed en duurzaamheid lijken elkaars tegenpolen, maar 
niets is minder waar. Recent Europees onderzoek (Cultural 
Heritage Counts for Europe, 2015) toonde aan de hand van 
empirisch bewijs aan dat het onroerend erfgoed een kapitaal 
van onvervangbare culturele, sociale, ecologische en 
economische waarde is. Het onroerend erfgoed is een zeer 
belangrijke bron voor duurzame ontwikkeling en wordt nog te 
weinig meegenomen in de visievorming rond duurzaamheid. 
Hier ligt een zeer belangrijke uitdaging voor het Leuvense 
erfgoedbeleid. Indien investeerders overtuigd kunnen worden 
van deze belangrijke meerwaarde van erfgoed, kan dit als 
hefboom dienen voor herbestemmingsprojecten. 

Uit: ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Leuven (versie 
3/3/2017)

http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/
http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/


II. STIMULEREN



Financiële stimuli
! Subsidieprogramma tuinwijk Winterslag

Subsidies op vlak van erfgoed vandaag in Vlaanderen 
in principe:

- Beperkt tot beschermd erfgoed (= Werelderfgoed)
- Premies van Vlaamse (= ‘nationale’) overheid

Subsidieprogramma Winterslag gaat uit van 
gemeente, en is een niet-beschermde tuinwijk 
(bewust)















Financiële stimuli
! Subsidieprogramma tuinwijk Winterslag

- Maatregelen stimuleren om het homogene tuinwijk-
beeld te herstellen

- Gaat voornamelijk om maatregelen die – bij gebrek 
aan beschermd statuut – geen toelating vereisen: 
hagen herstellen, schilderen in de juiste kleur, …

Maar … voorlopig stopgezet



Andere stimuli ? 
! Zoniënwoud (ten zuiden van Brussel)





Andere stimuli
! Zoniënwoud (ten zuiden van Brussel)

- Voor bezoekers: toeristische uitbouw poorten 
(zodat je stuurt waar bezoekers naartoe trekken)

- Voor ecosysteem: ecoducten





Criterion (ix): 
to be outstanding examples representing 
significant on-going ecological and biological 
processes in the evolution and development of 
terrestrial, fresh water, coastal and marine 
ecosystems and communities of plants and 
animals



III. REGULEREN



Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk structuurplan is een plan dat de verwachte en 
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft voor een 
gemeente (of delen ervan), voor een provincie of een gewest. 

Het bevat de volgende onderdelen:

• Een informatief deel dat zowel de bestaande toestand als 
de verwachte ruimtelijke tendenzen inventariseert.

• Een richtinggevend deel, waarin de totaalvisie voor het 
plangebied wordt vastgelegd

• Een bindend deel, dat een aantal verplicht uit te voeren 
acties vastlegt



Ruimtelijk structuurplan
! Leuven







5. Beleid voor de deelruimten in de binnenstad 
5.1.Middeleeuwse kern en poortstraten 
5.1.1. De kwaliteit van het historische stadshart versterken 

De typische kwaliteit van het stadshart heeft te maken met 
het kleinschalige middeleeuwse weefsel en de kwaliteit van 
de afzonderlijke panden. Nu zijn veel van deze panden, net 
omwille van hun schaal en oude structuur, bijzonder 
“sloopgevoelig”. 

De deelruimte “middeleeuwse kern en poortstraten” overlapt 
bovendien deels met het kernwinkelgebied en 
handelsstraten, wat vaak ingrepen stimuleert die weinig 
verenigbaar zijn met de erfgoedwaarden of de kleine schaal 
eigen aan deze deelruimte. 



De stad wil in deze deelruimte een erfgoedbeleid voeren dat 
gericht is op het behoud van de kwaliteit, leesbaarheid en 
beeldwaarde van de deelruimte als geheel alsook op het 
behoud van de afzonderlijke waardevolle panden. 

Dit impliceert dat schaalvergrotende ingrepen, noch op 
stedenbouwkundig niveau noch op niveau van het gebouw, 
hier wenselijk zijn, uitgezonderd voor maatschappelijk 
belangrijke en representatieve functies (zoals Museum M). 

Het historisch gabariet van straten blijft bewaard, de 
pandsgewijze invulling van de straten eveneens. Nieuwbouw 
blijft uiteraard mogelijk, binnen de randvoorwaarden die 
nodig zijn om de historische context te behouden en 
versterken. 





5. Beleid voor de deelruimten in de binnenstad 
5.2. Deelruimte westelijke heuvelflanken 
5.2.4. Voorzichtig omgaan met grote schaal & landschaps- 
en erfgoedwaarden respecteren 

… De kleinschalige bebouwing overheerst nog steeds in dit 
stadsdeel. Bovendien zijn grootschalige gebouwen in deze 
deelruimte meer waarneembaar dan elders, omwille van de 
helling. …

Met uitzondering van enkele plekken, is grootschalige 
nieuwbouw daarom te vermijden. 





Erfgoedwaarderingskaart (EWK)
! Brugge

Inventarisatie van de cultuurhistorische waarde per pand, 
opgemaakt door de Stad Brugge:
- Talloze panden in de Brugse binnenstad werden sinds 

de jaren 1970 bezocht en zowel naar buitenkant als naar 
interieur geïnventariseerd. 

- Per pand werd de architectuurhistorische waarde 
bepaald: 
• enerzijds vanuit de individuele erfgoedwaarde van 

het pand, 
• anderzijds vanuit de rol die het pand in het 

stadslandschap vervult. 















Stedenbouwkundige verordening (SV)

- ‘Algemeen reglement’, geldig voor het volledige 
grondgebied van gemeente, provincie of gewest

- Legt specifieke voorschriften vast, bijvoorbeeld voor wat 
betreft kroonlijsthoogte, nokhoogte, aantal bouwlagen bij 
nieuwbouw of verbouwingen, …

- Kan ook uitspraken doen over materiaalgebruik, 
gevelafwerking, …



Stedenbouwkundige verordening
! Brugge



RUP

- Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een 
stedenbouwkundig plan dat informatie geeft over de 
bestemming en inrichting van een terrein. Het vervangt in 
principe de bestaande bestemmingsplannen.

- RUP’s in de context van werelderfgoed:
• (voorlopig) alleen Brugge – thematisch RUP 

binnenstad
• Maar RUP wordt ook naar voor geschoven als 

oplossing voor problematiek Vlaamse bufferzones



RUP
! Brugge, Thematisch RUP binnenstad



RUP
! Brugge, Thematisch RUP binnenstad

Voornaamste doelstelling: behoud van de karakteristieken 
en de samenhang van de stadslandschappelijke 
hoofdstructuren – dit zijn de structuren die het meest 
beeldbepalend zijn voor het stadslandschap !

- Formuleert voorschriften voor behoud en beheer van het 
stadslandschap van de Brugse binnenstad ! Tot op 
perceelsniveau uitspraken over wenselijkheid naar 
behoud, & mogelijkheid tot wijzigingen, renovatie en 
nieuwbouw. 

- Geen uitspraken over bestemming
- Aanvullend op wat er al bestaat. Zo blijft het gewestplan 

het voornaamste bestemmingsinstrument



RUP
! Brugge, Thematisch RUP binnenstad

Enerzijds: 
- Grafisch Plan Erfgoedwaardering die de wenselijkheid 

van behoud tot op perceelsniveau juridisch verankert op 
basis van de EWK. 

- Het plan neemt de zeven categorieën van de EWK over, 
en koppelt er voorschriften aan









RUP
! Brugge, Thematisch RUP binnenstad

Daarnaast is elke wijziging (verbouwing, renovatie, 
eventuele nieuwbouw) onderworpen aan het grafisch Plan 
Stedelijk profiel. 
- Van toepassing wanneer wijzigingen mogelijk zijn (cf. 

EWK)
- Plan omvat voorschriften die de inbreng van 

hedendaagse stedelijke ontwikkelingen mogelijk moet 
maken met respect voor het bestaande stadslandschap 
en erfgoedpatrimonium. 

- Twee instrumenten:
• Harmonieregel
• Profielregel



RUP
! Brugge, Thematisch RUP binnenstad

Plan Stedelijk profiel – HARMONIEREGEL:

- Doel: ervoor zorgen dat wijzigingen in het straatbeeld en 
de inbreng van nieuwe volumes in harmonie zijn met de 
kenmerken van het Brugse stadslandschap. 

- De harmonieregel doet een uitspraak over de 
kroonlijsthoogte, de nokhoogte, de minimale hoogte van 
de gelijkvloers en de gevelopbouw en –geleding. 

• Bij koppelbebouwing/geheel: de andere 
koppelwoning/het geheel vormt het referentiebeeld 

• Anders: 7 panden links en 7 panden rechts bepalen 
het referentiebeeld.





RUP
! Brugge, Thematisch RUP binnenstad

Plan Stedelijk profiel – PROFIELREGEL:

- Aspecten zoals materiaalgebruik en in- en uitsprongen 
worden niet bepaald binnen de algemene harmonieregel 
maar binnen de profielregel. 

- Deze aspecten worden behandeld binnen de bijzondere 
voorschriften per straatprofiel. ! zo diversiteit of 
homogeniteit, naargelang de context, in het straatbeeld 
nastreven.












