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Sectie 1  Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

“Onderzoek hoe de cultuurhistorie maximaal kan bijdragen aan de kwaliteit van de ontwikkeling van Fort 

Sint Michiel en aan de sociaal-maatschappelijke en economische meerwaarde van het gebied en Venlo.” 
 

1.1 Conclusies 

 

1. Nergens in Nederland is 1100 m stenen fortfundatie uit de 17
e 

eeuw zo intact en in totaliteit 

bewaard gebleven. Er is sprake van hoogwaardig cultureel erfgoed; 
 

2. Wat in de Hollandse delta niet mogelijk is, kan hier wel, namelijk het creëren van een toegankelijke 

ondergrondse historische sensatie. Het Fort Sint Michiel biedt hiervoor een uitgelezen kans; 
 

3. In het plan van Karres en Brands voor de gebiedsontwikkeling worden de resten en contouren van het 

fort zo goed mogelijk ingepast. Binnen het huidige inrichtingsplan is het fort echter geen fundament, 

maar (daar waar het niet gereconstrueerd wordt) slechts een vleugje fort in het maaiveld. Wij adviseren 

veel meer vanuit het ondergrondse driedimensionaal te denken;   

4. Er is voldoende potentieel aanwezig voor cultureel toerisme en culturele industrie. Binnen het 

bestaande Inrichtingsplan reikt dit potentieel tot lokaal/regionaal niveau; 
 

5. Er is een maatschappelijk draagvlak aanwezig dat kan worden ingezet om de binding met de stad 

voor veel Venlonaren te vergroten. Dit draagvlak kan nog vergroot worden met de ontwikkeling 

rond het Fort Sint Michiel; 
 

6. Er ligt voor de gemeente Venlo een kans om samen met de Venlonaren tot een bijzondere inzet 

van het cultuurhistorisch erfgoed op het Kazernekwartier te komen. Er is grote betrokkenheid en er 

zijn legio ideeën, dromen en fantasieën. Er ligt een potentiële ontwikkel- en denkkracht voor het 

oprapen; 
 

7. Hoe groter en gevarieerder de mix in het aanbod (winkels, horeca, etc.), des te groter het 

rendement: het zgn. ‘multiplier effect’; 
 

8. De sociale cohesie in de stad wordt versterkt omdat het project een brug kan slaan tussen 

verschillende lokale groepen; 
 

9. De uitvoering van het plan is een kwestie van lange adem en behoeft een gefaseerde realisatie; 
 

10.  De meerwaarde van cultureel erfgoed als het Fort Sint Michiel wordt gevonden in een situatie van 

evenwicht tussen de vier waardes: cultuurhistorisch  potentieel, economische waarde, toeristisch 

recreatieve waarde en sociaal maatschappelijke waarde; 
 

11.  Een bredere benadering van de duurzame ontwikkeling  van het erfgoed van het Kazernekwartier is 

onontbeerlijk om tot keuzes te komen die recht doen aan dit erfgoed: niet denken vanuit het 

Inrichtingsplan, maar vanuit het cultuurhistorisch erfgoed; 
 

12.  Het fort inzetten als onderdeel van de ontwikkeling  zoals voorgesteld in het inrichtingsplan van 

Karres en Brands is mogelijk. Het dient dan uitsluitend als decor en thema voor de ontwikkeling 

van kantoren, retail- of belevingscentrum. De economische meerwaarde is dan daarin gelegen en 

wordt daarmee begrensd; 
 

13.  In tegenstelling tot investeren in kantoren is investeren in geschiedenis een duurzame 

ontwikkeling; 
 

14.  Het Fort Sint Michiel kan een positieve rol spelen in de bevordering van het vrije tijdstoerisme en 

het zakelijk toerisme; 
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Uit onderzoek blijkt dat de leeftijdsgroep van 50-65 jaar steeds actiever wordt op erfgoedgebied. 

Tot 2035 zal het aantal 65-plussers stijgen van 2,4 miljoen nu tot 4,2 miljoen. Verwacht wordt dat, 

ondermeer door een hogere opleiding, meer mensen tot op hoge leeftijd een actieve leefstijl 

kunnen volgen. Onder gunstige omstandigheden, waaronder een groeiend of gelijkblijvend 

inkomensniveau, zal de erfgoeddeelname gestaag groeien; 
 

15.  Nederland  en de Euregio zijn rijk bedeeld met congreslocaties, maar de mogelijke combinatie van 

een supernieuw en goed geoutilleerd congrescentrum met mogelijkheden voor recepties en 

ontvangsten in de historische ambiance van het Fort Sint Michiel zijn uniek; 
 

16.  Een succesvol project  is alleen mogelijk in een publiek/private aanpak, waarin de overheid de 

cultuurhistorische en de sociaal maatschappelijke waarde actief behartigt, en private partijen de 

economische en toeristisch recreatieve waarden voor hun rekening nemen; 
 

17.  Bij onze zoektocht blijkt het project Vesting Antwerpen een ontwikkeling te zijn die grote 

overeenkomst vertoont met die in Venlo; 
 
 

 

Venlo Fort Sint Michiel, artist impression ondergrondse ruimte bastion (design Albert Kiefer) 
 
 
 

18.  Uit alle referentieprojecten en onderzoeken blijkt dat het creëren van meerwaarde voor 

cultuurhistorisch  erfgoed langzaam moet groeien. Neem de tijd! 
 

19.  Het fort kan een metafoor worden voor de sterke verdediging van VVV. 
 
 

1.2 Aanbevelingen 

 

Algemeen 
 

1. Denk vanuit het Fort Sint Michiel, niet vanuit het huidige Inrichtingsplan; 
 

2. Maak binnen het inrichtingsplan  van Karres en Brands de historische sensatie, de tastbaarheid van 

het verleden optimaal beleefbaar door het oostelijke bastion aan de binnenzijde van het fort volledig 

te ontgraven en toegankelijk te maken. Creëer zo een ‘all wheather faciltity’, een ondergrondse 

belevenis; 
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3. Richt deze ondergrondse ruimte in als expositie- en ontvangstruimte, te benutten als ‘one hour 

museum’ en als ‘back drop’ voor ontvangsten en recepties; 
 

4. Zet maximaal in op inrichting en uitstraling van deze ruimte en laat dit boven een eventuele 

inrichting als (onderdeel van) een openluchttheater  prevaleren; 
 

5. Het Fort Sint Michiel is in deze rapportage beschouwd als een op zichzelf staand object. 

Een wezenskenmerk van een fort is natuurlijk zijn strategische ligging, zowel in zijn directe 

omgeving en als onderdeel van een grotere verdedigingsstrategie. In het kader van de voorgenomen 

gebiedsontwikkeling  voor het KazerneKwartier zal de directe omgeving van het fort, zoals het 

schootsveld, echter geen met het fort verbonden rol spelen in de ruimtelijke ingrepen. Wij adviseren 

om een open ruimte te creëren tussen het oostelijk bastion en de Maas waarmee de ruimtelijke 

werking van het schootsveld opgeroepen wordt; 
 

6. Versterk de overige inrichtingsplannen met betrekking tot het Fort Sint Michiel nog meer en maak 

deze optimaal beleefbaar; 
 

7. Hou de opening naar een ’groeimodel’. Zet ingrepen & toevoegingen die de beleefbaarheid, de 

‘historische sensatie’, kunnen bevorderen modulair in. Voorkom dat toekomstige ontwikkelingen in 

de benutting van het historisch erfgoed niet realiseerbaar zijn omdat er in een eerdere fase al te 

veel is vastgelegd. Geef de ondergrondse toegankelijkheid bijvoorbeeld zodanig vorm dat 

aansluiting met naastgelegen bouwdelen mogelijk blijft; 
 

8. Met als uitgangspunt de duurzaamheid van het cultuurhistorisch erfgoed is het gewenst zoveel 

mogelijk van de resten op de oorspronkelijke locatie en in de oorspronkelijke context te handhaven 

( ‘behoud in situ’); 
 

9. Waar toevoegingen of ingrepen worden gepleegd moeten die zo veel als mogelijk  ‘reversibel’ zijn, 

d.w.z. dat veranderingen ook weer in omgekeerde richting kunnen worden uitgevoerd, zodat in 

feite niets verandert aan de oorspronkelijke  staat van de resten; 
 

10.  Maak duidelijk wat het centrale verhaal is dat je wilt vertellen; 
 

11.  Wij adviseren om op termijn de mogelijkheden te onderzoeken van een breder historisch 

perspectief om zo te komen tot een boven-lokale benadering van de historische verdedigingen. 

Aan de Maas lagen immers ook nog andere forten, zoals het fort te Gennep, Stevensweert, 

Maastricht en dat te Eijsden; 
 

12.  Zet in op een maximale economische spin off door middel van een goede en gevarieerde mix van 

belevenis en evenement; 
 

13.  Zet in op een brede bekendheid van het cultuurhistorisch erfgoed van het Fort Sint Michiel zodat 

het een nieuwe betekenis krijgt in het collectieve geheugen van de Venlonaren. Ondersteun dit met 

educatieve middelen (virtueel en reëel) en een helder en consistent communicatieplan; 
 

14.  Leg een directe relatie met de stad door de aanleg van een loopbrug tussen het Fort Sint Michiel 

en de oost oever van de Maas; 
 

15.  Onderzoek  de mogelijkheden voor samenwerking en allianties; 
 

16.  Onderzoek  de educatieve mogelijkheden van het Fort Sint Michiel in samenspraak met het 

onderwijs in de regio Venlo. 



10 

 

 

 

Operationeel 
 

17.  Organiseer inspiratiebijeenkomsten met ondernemers; 
 

18.  Benut het aanwezige maatschappelijke draagvlak optimaal, zet geïnteresseerden en betrokkenen in 

als ambassadeurs van het project; 
 

19.  Onderzoek  de mogelijkheden tot intensieve en structurele samenwerking met de Gemeente 

Antwerpen om de toeristisch recreatieve ontwikkelingen  van de twee zusterforten optimaal te 

benutten; 
 

20.  Zoek samenwerking met natuurlijke partners: Maasgemeenten zoals Maastricht, Eijsden en 

Stevensweert, en het Limburgs Museum en Gemeente Antwerpen; 
 

21.  Kies voor een gefaseerde  aanpak en geef het project tijd om te groeien; 
 

22.  Zet zowel in op cultureel toerisme (het erfgoed wordt ‘beleefd’) als op de culturele industrie (het 

erfgoed wordt ‘gebruikt’ en ‘benut’); 
 

23.  Houd zoveel mogelijk  opties open voor uitbreiding in de toekomst van een tastbare beleving van 

het Fort Sint Michiel; 
 

 

Uitwerking 
 

24.  Doe nader onderzoek  op een dieper detail niveau naar de 4 waarden cultuurhistorisch potentieel, 

economische waarde, toeristisch-recreatieve waarde en sociaal maatschappelijke waarde van de 

door ons onderzochte referentieprojecten en betrek in dat onderzoek tegelijk de Vesting 

Antwerpen. Dien daartoe een formeel verzoek van de Gemeente Venlo in bij collega bestuurders; 
 

25.  Voer een sterkte-zwakte analyse uit met de focus op het geheel aan cultuurhistorische kwaliteiten 

van het Kazernekwartier; 
 

26.  Organiseer voor betrokkenen een locatiebezoek aan de referentieprojecten. 
 

27.  Voer een nader onderzoek  uit om vast te stellen welke consument op dit moment bereikt wort en 

welke consumenten in de toekomst bereikt kunnen worden met betrekking tot de 

cultuurtoeristische ontsluiting van het project. 
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Sectie 2  Het onderzoekskader 
 

 

 

2.1 De onderzoeksvraag 

 

De onderzoeksvraag is primair geformuleerd in het Collegevoorstel Ruimtelijke Ontwikkeling 11-22349: 
 

 

“Onderzoek naar met name de toeristische meerwaarde die het fort Sint Michiel in combinatie met 

gebiedsontwikkeling kan opleveren.” 

 

• De mogelijkheden en kosten van behoud en reconstructie van fort Sint Michiel, inclusief onderhoud 

aan de aarden wallen; 

• De mogelijkheden om binnen het fort functies mogelijk te maken; 

• De mogelijkheden van de toeristisch economische meerwaarde van het fort en 

• De mogelijkheden tot het samengaan van het Multi Functioneel Centrum en een gereconstrueerd fort. 
 

 

De onderzoeksvraag waar wij ons specifiek op hebben gericht is, in samenspraak met de opdrachtgever, als 

volgt nader geformuleerd: “Onderzoek hoe de cultuurhistorie maximaal kan bijdragen aan de kwaliteit van de 

ontwikkeling  van Fort Sint Michiel en aan de sociaal-maatschappelijke en economische meerwaarde van het 

gebied en Venlo”. 

 

2.2 De aanpak 

 

Voor het onderzoek werd informatie op diverse manieren verzameld: van het internet, op basis van 
bureauonderzoek, middels locatiebezoek, door het afnemen van interviews met sleutelfiguren en door 
onderzoek naar vier referentieprojecten. 
Tussentijds werd, voornamelijk via de e-mail, de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het 

onderzoek aan de opdrachtgever gemeld. 
 

 

2.2.1  Gesprekken met sleutelfiguren 
 

In overleg met de opdrachtgever werden zeven interviews van elk 1,5 uur gehouden met de volgende 

personen; 

 

• Paul Beck, managing director Floriade 2012 

• drs. A.M.G.Beurskens, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie gemeente Venlo 

• Marco Broekman, Projectleider KazerneKwartier, en Bart Brands, directeur Karres en Brands 

Landschapsarchitecten 

• drs. Maarten Dolmans, gemeentelijk archeoloog 

• prof. dr. Joks Janssen, buitengewoon  hoogleraar Ruimtelijke Planning & Cultuurhistorie aan de 

Universiteit van Wageningen 

• Albert Kiefer, Visual designer 

• drs. Wim van der Weiden, chairman European Museum Academy, oud directeur Museon & Naturalis 
 

 

De diversiteit in hun kennis en expertise, en de mate van betrokkenheid cq. afstand tot het project, stonden 

borg voor een goede mix van visies en zienswijzen. Wij hebben hun inbreng meegenomen in zowel de 

uitwerking van de onderzoeksvraag als in de conclusies en aanbevelingen. 

Wij danken hen voor hun bijdragen. 
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2.2.2  De referentieprojecten 
 

Voor de toetsing van de plannen rond Fort Sint Michiel hebben we vier projecten geselecteerd als 

referentie. Drie van de vier projecten zijn vergelijkbaar omdat het behoud van archeologisch erfgoed in een 

urbane omgeving betreft. Het ‘bodemarchief’ is bewaard en toegankelijk gemaakt onder de ‘nieuw’ 

gebouwde stadsdelen zonder dat het in het huidige stadsbeeld zichtbaar is. Het vierde project is als 

referentie gebruikt om aan te tonen hoe interessant het verhaal onder de grond is en hoe goed het in 

museologische zin aan een breed publiek gepresenteerd kan worden. Het zijn projecten die door de 

onderzoekers recent bezocht zijn. De vier projecten zijn: 

 

• ‘Conjunt Monumental de la Plaça del Rei’, Barcelona 

• Coudenberg’, voormalig Paleis te Brussel 

• Museonder’, het Nationale Park Hoge Veluwe, Hoenderloo. 

• ‘Initiatief Domplein’, Utrecht ‘ 

 

Van deze projecten wilden we graag de volgende gegevens verzamelen: 
 

 

• De initiële ideeën 

• De concrete projectplannen 

• De kostenramingen en financiering 

• De tijdsplanning en realisatie 

• De personele inzet en organisatiestructuur 

• De communicatie rond het project, zowel in- als extern 

• De wettelijke aandachtspunten zoals veiligheid, voorwaarden tot openstelling 

• De exploitatie tot nu toe en na opening, financieel, bezoekcijfers etc. 

 

Het is mogelijk een beeld te geven van de wijze hoe het cultuurhistorisch potentieel in toeristische zin 

ontwikkeld  is. In bijlage I is een beknopte omschrijving van de referentieprojecten opgenomen. 

Het is echter in de korte doorlooptijd van ons onderzoek niet mogelijk gebleken de projectdocumentatie te 

verkrijgen waarin het beoogde resultaat, de projectorganisatie, de planning, de informatievoorziening en de 

financiën zijn geraamd. Ook zijn geen rapportages gevonden die een getrouw beeld geven van de geleverde 

inspanning voor elk van de vier projecten. Het is niet voor te stellen dat deze informatie niet bestaat en we 

bevelen dan ook aan dat deze op een hoger bestuursniveau bij de collega bestuurders wordt aangevraagd. 

Om in deze fase toch nadere informatie te kunnen geven over het economisch potentieel, het toeristisch/ 

recreatieve potentieel en het sociaal maatschappelijk draagvlak hebben we een aantal recent gerealiseerde 

en bestudeerde projecten in dit rapport betrokken. Het betreft; 

 

• De Tieler en Culemborgerwaard 

• Nieuwe Hollandse Waterlinie 

• Vestingwerken Den Bosch 

• De Staats-Spaanse Linies 

• De versterking van de Diefdijklinie 

 

De projecten en de lessen die er uit te trekken zijn worden besproken in sectie 3. 
 

 

2.2.3  Deskresearch 
 

Het project Fort Sint Michiel is op zich uniek. Daarom hebben wij de locatie specifieke documenten 

geanalyseerd, aangevuld met literatuur- en bronnenonderzoek op het gebied van economisch rendement 

en het beleefbaar maken van cultureel erfgoed op nationaal niveau. Zie verder onder ‘bronnen’. 
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2.3 Looptijd 

 

De doorlooptijd  van ons onderzoek was zeer beperkt: het speelde zich af tussen 24 januari en 20 februari 

2012. Er stonden  200 uren voor onderzoek, interviews en rapportage tot onze beschikking. 

Op één na alle door ons te interviewen personen
1 

konden ondanks de korte termijn tijd vrijmaken in hun 

agenda’s. Dat lukte helaas onvoldoende met de sleutelfiguren die ons aan gedetailleerde projectinformatie 

van onze referentie-projecten  hadden kunnen helpen. 

De beperkte doorlooptijd verhinderde tevens om gewogen analyses uit te voeren op het cijfermateriaal zoals 

dat in de literatuur werd aangetroffen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbraak van het fort 1937 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
Helaas was dhr. Gerard Marlet, directeur Atlas voor Gemeenten, niet beschikbaar 
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Sectie 3  Het onderzoek 
 

 

3.1 Onderzoeksdoel en afbakening 

 

Het doel van ons onderzoek is om zo concreet mogelijke gegevens te verkrijgen en te analyseren waarmee 

de economische, toeristisch-recreatieve en sociaal-maatschappelijke  meerwaarde van de resten van het 

Fort Sint Michiel voor de stad Venlo inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit alles binnen de kaders van het 

Ontwikkelplan  2025 van de gemeente Venlo en het in opdracht van de gemeente opgestelde 

Beeldkwaliteitplan en Inrichtingsplan (Karres en Brands). 

 

 

 

 
 

Contouren van het fort (blauw) met opgravingsputten (rood) en bestaande gebouwen (donkergrijs) 

geprojecteerd over het huidige stratenplan 
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Het onderzoek kent daarmee de volgende afbakening: 

 

• binnen de historische gelaagdheid van het KazerneKwartier richten wij ons uitsluitend op de resten 

van het Fort Sint Michiel. De Romeinse resten en de monumentale waarden van de Frederik Hendirk 

Kazerne vallen daar buiten; 

• in het Beeldkwaliteitplan en Inrichtingsplan worden vier benaderingen voor de historische resten in het 

KazerneKwartier gehanteerd: markering, ondergronds, zitrand/wadi, en omhoog, d.w.z. opnieuw 

optrekken van een (deel van een) bastion. Er wordt maar één bastion in de oorspronkelijke staat 

beleefbaar gemaakt. Voor het overige geldt dat men ‘een rondje fort’ moet kunnen lopen; 
 

 

 

Venlo Fort Sint Michiel, artist impression looproute (design Karres en Brands) 
 

 

 

• ook in het Ontwikkelplan  2025 is gekozen voor de recentere geschiedenis. De resten van het Fort Sint 

Michiel worden ingezet in de vorm van contouren en routes; 

• wij richten ons op de vraag hoe ondergrondse bouwdelen toegankelijk en beleefbaar kunnen worden 

gemaakt en hoe met een museologische aanpak een breed publiek kan worden aangesproken. Hoe 

elders in Nederland en de ons omringende landen bovengrondse historische resten van forten en 

linies worden ingezet voor bijvoorbeeld herbestemming en toeristisch-recreatieve doeleinden valt niet 

binnen het kader van ons onderzoek. Omdat de primair gekozen referentieprojecten te weinig harde 

gegevens opleverden hebben we wel de grote hoeveelheid aan informatie over dit onderwerp benut, 

inclusief vele facts & figures met betrekking tot projectopzet, ervaringsgegevens, kosten en baten, etc. 

Veel daarvan is te vinden op www.projectenbankcultuurhistorie.nl in de categorie 

‘bouwwerken/defensie’; 

• het Inrichtingsplan  van Karres en Brands voorziet in een parkaanleg tussen het voormalig 

kazerneterrein en de Maas. Februari 2012 was nog onduidelijk of hier de ruimtelijke werking van een 

open schootsveld in wordt opgenomen. 
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3.2 Uitwerking van de onderzoeksvraag 

 

Erfgoed als factor in de (stedelijke) economie is inmiddels ook bij bestuurders gemeengoed. De 

Amsterdamse wethouder Gehrels sprak zelfs van ‘een omwenteling in het denken: economie volgt erfgoed’.
2
 

 

 

De waarde van cultureel erfgoed wordt in vele recente onderzoeken uitgedrukt in vier categorieën; 
 

 

• Het cultuurhistorisch potentieel. Dit is de intrinsieke waarde van de objecten – de hardware – en de 

historische kennis die daarmee behouden en vergroot kan worden; 

• De economische waarde. Welke financiële waarde kan er aan het (herontwikkelde) erfgoed worden 

toegekend? 

• De toeristisch economische waarde. Welke rol speelt het (herontwikkelde) erfgoed om het vrijetijds- en 

zakelijk toerisme te versterken? 

• De sociaal maatschappelijke waarde. Hoe draagt erfgoed bij aan de leefbaarheid van de stad? Het 

gaat hierbij om het draagvlak van de lokale bevolking en de trots op de eigen leefomgeving. 

 

In de praktijk worden zeer uiteenlopende methodieken benut om die waarden te bepalen, waaronder: 
 

 

• Het Financieel Economisch Besluitvorming Ondersteunend model (FEBO) 

• De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

• De Bestrijdingskosten methode (BKM) 

• De Herstelkostenmethode (HKM) 
 

 

In de door ons onderzochte referentieprojecten worden de verschillende methoden op uiteenlopende wijze 

benut. In dit rapport brengen we de potentiele waarden van Fort Sint Michiel in beeld aan de hand van de 

verschillende referentieprojecten. In bijlage 2 is een beknopte omschrijving van de methodieken 

opgenomen. 
 

 

3.2.1  De cultuurhistorische waarde 
 

Voor Fort Sint Michiel geldt dat het muurwerk nog zeer goed bewaard  is. Fort Sint Michiel is het enig 

overgebleven Spaanse stenen fort in Nederland. De massaliteit van de aanwezige resten: 1100m lang, en 

tussen 2,00 en 5,50 m hoog opgaand muurwerk is indrukwekkend. In de geschiedenis van Venlo is het fort 

van grote historische waarden. Het zit in ‘het DNA van Venlo’. 

 

De primaire referentieprojecten bieden een beeld van het cultuurhistorisch potentieel. 

 

‘Plaça del Rei’ Barcelona 
 

De restanten van het Romeinse Barcelona, ‘Barcino’ zijn eind jaren 20 van de vorige eeuw bij toeval 

gevonden tijdens de aanleg van de Via Laietana (zie ook pg.37). De archeologische site is sindsdien als 

monument beschermd, en is sinds 1943 (deels) voor het publiek geopend. Sinds de ontdekking is er tot 

1960, in fases, archeologisch onderzoek verricht en zijn de resten van de Romeinse handelswijk verder 

blootgelegd en toegankelijk gemaakt. De bezoeker kan nu, onder het straat niveau en de kathedraal, 

ongeveer 4.000m
2 
Romeins Barcelona van 1800 jaar geleden ontdekken. Een route leidt door straten, langs 

villa’s, een wijn en olijfolie handel, een garum (vissoep) fabriek, een textielververij. Vandaar leidt de route 

naar het Gotische Barcelona uit de 14
e 
eeuw dat bovenop Barcino, deels met gebruik van de Romeinse 

resten, gebouwd is. Sinds de vondst in de jaren twintig is er veel kennis vergaard en hebben miljoenen 

bezoekers van die kennis en de vondsten kunnen genieten. 

 

 

 
2 
Speech bij presentatie “Erfgoed, spiegel van de stad”op 23 januari 2012 
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Coudenbergpaleis Brussel 
 

In de Middeleeuwen werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis (zie ook pg.41). Dit 

architecturaal geheel groeide vanaf de 12
e 
eeuw uit tot één van de mooiste paleizen van Europa. In de 

eerste helft van de 16
e 
eeuw was het de hoofdresidentie van Keizer Karel. 

In februari 1731 werd dit prestigieuze gebouw zwaar beschadigd door een brand. Veertig jaar later werden 

de ruïnes gesloopt en het terrein geëffend voor de aanleg van het Koningsplein. 

 

De overblijfselen van de archeologische site zijn sinds 1984 als Monument beschermd. In 1986 gaan de 

eerste projecten van start voor de herinrichting van de gewelven van de paleiskapel en een deel van de 

Isabellastraat. De eerste opgravingcampagne onder het voormalige Hof van Hoogstraeten begint in 

hetzelfde jaar. In 1994 worden door de Stad Brussel sonderingen (proefboringen) uitgevoerd onder het 

Koningsplein om de resten van de funderingen van de Aula Magna te vinden. De opgravingen vonden 

plaats tussen 1995 en 2000. In 1998 wordt onder de Koningsstraat het woongedeelte van het paleis 

blootgelegd. 

 

Tussen 2004 en 2008 worden in het voormalige Hof van Hoogstraeten, de zetel van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, renovatie- en restauratiewerken gestart. 
 

 

Er is sprake van een gefaseerde ontwikkeling  van de site; vanaf 1997 en 1999 is de site op regelmatige 

tijdstippen toegankelijk voor het publiek in het kader van specifieke evenementen (Erfgoeddagen, 

tentoonstellingen, etc). In 2000 wordt de doorgang via het Bellevue Hotel verwezenlijkt, sinds maart 2009 is 

de site permanent toegankelijk voor het grote publiek. 

Concrete cijfers m.b.t. bijvoorbeeld bezoekersaantallen en directe en indirecte inkomsten waren op korte 
termijn niet beschikbaar. Wij adviseren op bestuurlijk niveau contact op te nemen om deze gegevens boven 

water te krijgen. 

 

Museonder 
 

Het nationale Park de Hoge Veluwe heeft tussen 1990 en 1993 een centrum ontwikkeld dat de bezoekers 

informeert over de bezienswaardigheden en recreatieve voorzieningen binnen het park (zie ook pg.43). In 

het Museonder, een ondergrondse expositieruimte, wordt op veelzijdige wijze uitleg gegeven over de 

geschiedenis van het park, de fauna, de flora en het landschap. 

 

Het concept voor het Museonder, geopend in maart 1993, is ontstaan uit een samenwerking tussen architect 

Cor van Hillo en conservator Arno van Berge Henegouwen van het Museon in Den Haag. De succesfactor 

van het ontwerp is dat inhoud en architectuur gelijktijdig en iteratief zijn ontwikkeld en dat er een volledige 

en zware bestuurlijke ondersteuning is geweest. In 2010 bezochten 505.667 betalende bezoekers de Hoge 

Veluwe. Daarvan bezoekt een groot deel het bezoekerscentrum. In het centrum daalt de bezoeker via een 21 

meter lange tunnel af naar een 350m
2 
grote expositieruimte waar drie thema’s worden belicht: 

 

• de levende gevende bodem, 

• het verdwenen leven 

• het wonder van onder 
 

 

Sinds 1993 is het Museonder een voorbeeld van een zeer geslaagde ondergrondse publiekspresentatie. 

 

Initiatief Domplein 
 

Tweeduizend jaar geschiedenis ligt opeengestapeld op het Domplein (zie ook pg.47).  Van de resten van het 

Romeinse castellum, een paar meter onder grond, tot aan het de windvaan van Sint Maarten op de 112 
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meter hoge Domtoren, het Domplein is een schatkamer. Initiatief Domplein wil deze verborgen 

geschiedenis tot leven brengen. 

 

De Romeinen bouwden in 47 na Christus een fort op de zanderige rivierbanken van de Rijn, de plek van het 

huidige Domplein. Willibrord gebruikte het vervallen fort vanaf 695 om heidenen tot het Christendom te 

bekeren. Utrecht ontwikkelde zich daarna als religieus centrum en handel floreerde. De burgers van Utrecht 

wisten in 1122 stadsrechten te verkrijgen van keizer Hendrik IV (V). De religieuze macht vond zijn weerslag 

in de bouw van een kathedraal, de gotische Dom. Deze was echter niet bestand tegen het ‘schrickelick 

tempeest’. Een tornado raasde in 1674 over Utrecht, verwoestte het middenschip van de Dom en gaf het 

Domplein haar unieke karakter. 

 

150 jaar blijven de resten liggen, maar in 1826 werd een nieuwe weg ingeslagen. De troep werd opgeruimd 

en het Domplein ontwikkelde zich van religieus gebied naar het centrum van onderwijs en wetenschap. De 

burgers van Utrecht bekroonde dit met een cadeau aan de Universiteit Utrecht voor haar 250 jarig bestaan: 

het Academiegebouw. 

Stichting Domplein is een particulier initiatief dat tot nu toe 7 miljoen euro inkomsten bij Rijks-, Provinciale 

en Gemeentelijke overheid heeft verworven voor onderzoek en ontwikkeling. De Stichting beheert met een 

exploitatie subsidie van ca 900.000,-- euro een bezoekerscentrum – Domplein 4-5 – dat ook de entree vormt 

voor het ondergrondse bezoek. Het is de bedoeling dat de volgende fase van het project in 2013, als 

onderdeel van de viering van de Vrede van Utrecht (1713) van start gaat. 
 

 

 

 

Fort Sint Michiel op een afbeelding uit 1810 



20 

 

 

 

3.2.2  De economische waarde 
 

Niet alleen wethouder Gehrels erkent de economische waarde van erfgoed. Talloze bestuurders op lokaal, 

provinciaal en landelijk niveau onderkennen de economische potentie in samenhang met de overige drie 

waarderingsgrondslagen, zoals uit onderstaande voorbeelden naar voren komt. 

 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

Het nationale Belvedere-project Nieuwe Hollandse Waterlinie is in 2003 begonnen kosten en baten van de 

Waterlinie in beeld te brengen. In 2003 raamde de Dienst Landelijk Gebied de totale bruto 

investeringsbehoefte op 737 miljoen euro, uitgesmeerd over 13 jaar. Deze miljoeneninvestering  moet de 

waterlinie herkenbaar, beleefbaar en begaanbaar maken. Een groot deel van de miljoeneninvestering gaat 

op aan grondaankopen. Daarnaast gaat er geld naar de restauratie van de forten. Tot slot wordt 

geïnvesteerd in recreatieve routes en voorzieningen. 

 

Destijds is ook de batenkant in beeld gebracht. Ook hier was de grondexploitatie de grootste post: goed voor 

350 miljoen aan opbrengsten als de grond te zijner tijd weer zou worden uitgegeven aan 

projectontwikkelaars. Daarnaast werden 11 mogelijke functies van de waterlinie geïdentificeerd die 

economische of maatschappelijke baten voortbrengen, variërend van toerisme en recreatie tot waterberging 

en waterzuivering. Een paar baten werden verder doorgerekend. Zo berekenden de onderzoekers dat de 

bestedingen in het waterliniegebied met 93 miljoen euro per jaar toenemen als de investeringen worden 

doorgevoerd. Het gaat daarbij grotendeels om bestedingen in de toeristisch recreatieve sector. In deze sector 

zou bovendien extra werkgelegenheid ontstaan, goed voor 300 tot 500 volledige arbeidsplaatsen. De totale 

baten bedragen volgens de onderzoekers 177 miljoen euro per jaar.
3
 

 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een project met veel publieke en slechts beperkte private baten.
4  

Er is 

sprake van een complexe publieke opgave en er is sprake van marktfalen. Oorzaken voor marktfalen in 

relatie tot de NHW werden in 2008 geanalyseerd: 

 

• Kosten van renovatie van forten en waterwerken (of eigenlijk achterstallig onderhoud door de 

overheid) zijn niet terug te verdienen in de exploitatie van de forten; 

• Het is niet (tot nauwelijks) mogelijk om de kosten voor recreatie te innen bij de recreanten. Denkbaar 

is om het gebied af te sluiten en entree te vragen, maar dit doet afbreuk aan andere functies in het 

gebied. Voor concrete goed af te bakenen recreatievoorzieningen is het in bepaalde gevallen wel 

mogelijk; 

• Infrastructurele ingrepen zijn een taak van de overheid. Commerciële partijen hebben hiervoor 

nauwelijks de mogelijkheid om de investeringen terug te verdienen (bijvoorbeeld via tol); 

• De kosten van het weer op peil brengen van de waterveiligheid zijn niet terug te halen voor 

commerciële partijen. Veiligheid is namelijk een niet-uitsluitbaar goed; 

• In het project speelt de bestaans- en verervingswaarde en dus het bewaren van de NHW voor 

toekomstige generaties een grote rol. 

 

Door middel van gebiedsontwikkeling en het gericht wegnemen van de onrendabele investeringstop 

ontstaan er kansen voor een duurzaam economisch gebruik. 

 

De resultaten van de door Rosenberg c.s. uitgevoerde  KKBA’s zijn in tabellen met cijfers samengevat voor 

elk van de drie deelprojecten: Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Diefdijk.
5
 

 

 

 

 
3 
Projectbureau Belvedère 2005 

4 
Rosenberg 2008 

5 
Het rapport is te downloaden op http://www.rigo.nl/site/LinkClick.aspx?fileticket=0ZIP5wL%2B%2BW4%3D&tabid=67 
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Staats-Spaanse Linies 
 

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken in het grensoverschrijdende 

Krekengebied samen ondermeer in het project de Staats-Spaanse Linies. De Staats-Spaanse Linies zijn een 

aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken, aangelegd vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot 

en met de Spaanse Successieoorlog. De Staats-Spaanse Linies in West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland 

vormen met de in Noord-Brabant aanwezige verdedigingswerken en de twee linies van de stad Antwerpen 

één geheel. Zowel historisch, ruimtelijk als landschappelijk zijn de diverse elementen van deze 

verdedigingswerken met elkaar verbonden. Deze onderlinge samenhang is onvoldoende leesbaar en 

toegankelijk en het samenwerkingsverband wil deze samenhang herstellen en versterken. 

In opdracht van de Provincie Zeeland deed de bureaucombinatie Leisure Result en Tinker Imagineers in 

2010 onderzoek naar de vraag “wat zijn de meest relevante ontwikkelingen  voor de forten en de linies?” Het 

rapport geeft per linie het marktpotentieel in cijfers aan, maar moet desondanks concluderen dat dé 

economische waarde van de linies op dit moment bij gebrek aan gegevens niet is vast te stellen.
6
 

 

Het economisch potentieel van de linies is echter aanzienlijk en wordt met cijfers onderbouwd.
7  

Op een 

aantal inwoners (van gemeenten die grenzen aan de linies) van circa 2.750.000 komt het totaal uit op; 

 

• € 14.368.419 (economisch potentieel inwoners, exclusief vervoer), 

• € 16.672.049 (economisch potentieel inwoners uit vervoer) 

• € 630.803 (economisch potentieel toeristen, exclusief vervoer) 

• € 453.164 (economisch potentieel toeristen uit vervoer) 
 

 

De algehele conclusie is dat de Linies een groot economisch potentieel hebben en daarmee een 

interessante economische trekker zijn voor de gebieden waar de Linies in liggen. 

 

De versterking van de Diefdijklinie
8
 

 

Bij behoud en ontwikkeling van cultuurhistorie in de Diefdijklinie ging het vooral om de facetten historische 

geografie (aanpassingen in het landschap, behoud dijkprofiel, etc.) en historische bouwkunde (behoud en 

herstel forten, sluizen en gemalen). 

 

De belangrijkste markt interne effecten die optreden als gevolg van cultuurhistorische behoud- en 

ontwikkelingsmaatregelen zijn de woongenotwaarden (stijging van de huizenprijzen), de 

recreatiemogelijkheden  (bestedingen van bezoekers), de bijdrage aan het vestigingsklimaat voor bedrijven 

en de informatiebaten (bijdrage aan kunst). 

 

Daarnaast treden er markt externe effecten op. De belangrijkste zijn de verervingwaarden 

(betalingsbereidheid voor overlevering van cultuurhistorische waarden aan het nageslacht), de recreatieve 

beleving (betalingsbereidheid voor kwalitatief hoogwaardige dagtochten), de vermeden herstelkosten door 

het tijdig restaureren van cultuurhistorische objecten en het reduceren van wateroverlast door waterberging 

en herstel van oude sluizen en gemalen (veiligheidsbaten). 

 

Het rapport geeft gedetailleerde cijferopstellingen. Wij beperken ons hier tot de conclusies. Die luiden 

volgens de onderzoekers: 
 

 

 

 

 

 

 
6 

Pg. 59 van het rapport 
7 

Tabel 6.17, pg. 60 van het rapport 
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• In het cultuurhistorisch alternatief moet niet alleen gekeken worden naar het beperken van mogelijke 

schade als gevolg van dijkversterking, maar ook naar maatregelen die bijdragen aan behoud en 

ontwikkeling van cultuurhistorie; 

• De kosten voor het behoud van het cultuurhistorisch dijkprofiel zijn aanzienlijk: 24 miljoen euro 

• De waarde die mensen toekennen aan behoud en ontwikkeling van de Diefdijklinie als cultureel 

erfgoed: 16,8 miljoen euro; 

• Het vermijden van extra herstelkosten als gevolg van het tijdig restaureren van forten: 12,8 miljoen 

euro 

• Recreatiebaten als gevolg van investeringen in cultureel erfgoed en ontsluiting: 10 miljoen euro 

• Het reduceren van wateroverlast door verbeterde afvoer en berging van overtollig regenwater: 7,8 

miljoen euro. 

 

De KKBA
9 
heeft uiteindelijk een negatief saldo van ruim 7 miljoen. De kosten zijn 58,4 miljoen euro. De 

baten zijn op 51 miljoen euro geraamd. 

 

De onderzoekers zeggen over de verervingswaarde cultuurhistorie
10

: “Mensen hechten waarde aan het 

behoud van cultuurhistorie en vinden het belangrijk dat cultuurhistorisch 

erfgoed voor het nageslacht behouden blijft.” De verervingwaarde van behoud en ontwikkeling van het 

cultuurhistorisch erfgoed in de Diefdijklinie is bepaald in de KKBA Nieuwe Hollandse Waterlinie.
11 

Hierin is 

via een enquête het projectalternatief  van investeren in cultuurhistorische waarden in de Hollandse 

Waterlinie afgezet tegen het alternatief van niet-investeren. Uit de enquêteresultaten valt af te leiden dat 

gemiddeld elk huishouden in Nederland eenmalig 9,18 euro over heeft voor het voortbestaan van de forten 

en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op grond van de 7.191.000 huishoudens
12  

komt de 

totale baat op ruim 66 miljoen euro uit. 
 

 

3.2.3  De toeristisch economische waarde 
 

Het Projectbureau Belvedère nodigde eind 2008 ondernemers, beleidsmakers en cultuurhistorici uit om te 

inventariseren welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om cultuurhistorie beter in de 

toeristisch/recreatieve markt te zetten.
13  

Men kwam met drie relevante bevindingen; 

 

1. “Cultuurhistorie vreest vaak voor marketing en er zijn ook nog maar weinig voorbeelden van goed 

gelukte erfgoedmarketing. Er is veel te leren van de manier waarop natuur wordt vermarkt.” 
 

2. “Cultuurhistorie heeft meer waarde dan meestal in eerste instantie wordt gedacht en biedt tot nu 

toe vaak nog teveel beleving voor niets.” 
 

3. “Erfgoed werkt voor de eeuwigheid; toerisme en recreatie voor vandaag en morgen.” 
 

 

De referentieprojecten in Barcelona, Brussel en Hoenderloo vervullen naast een belangrijke 

cultuurhistorische waarde ook een belangrijke toeristische waarde. Hoewel vervolgonderzoek concretere 

gegevens moet opleveren, profiteren deze locaties in de strijd om de schaarse vrije tijd van de toerist van 

het overige culturele aanbod. Daarbij is niet zonder meer vast te stellen wat de exacte bijdrage van het ‘La 

Plaça del Rei’ ’het Coudenbergpaleis’ of het ’Museonder‘ is, maar het is het ensemble dat de stad of het 

nationale Park tot een toeristische bestemming maakt. 

 

 

 
9 
KKBA staat voor “Kentallen Kosten Baten Analyse”. Een KKBA houdt in dat er geen gebiedsspecifieke metingen zijn gedaan, maar dat 

de kosten en baten worden ingeschat met behulp van kengetallen uit eerder uitgevoerde vergelijkbare studies 
10

Abma 2008, pg. 43 
11 

RIGO, 2008 
12 

CBS 2008 
13 

Projectbureau Belvedère, 2009 
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Vestingwerken Den Bosch 
 

Een referentieproject  dat in dit kader ook zeker genoemd moet worden zijn de vestingwerken van Den Bosch. 

In 1998 verkeerden de vestingwerken in deplorabele staat en waren zelfs de Bosschenaren zich nauwelijks 

bewust van dit stadsverleden. In 2005 werd Den Bosch uitgeroepen tot Vestingstad van Europa. In dat jaar 

bezochten maar liefst 1.841.000 mensen de binnenstad  voor bijvoorbeeld  een tochtje met een fluisterboot 

langs de historische vestingmuren. Daar is een majeure investering aan vooraf gegaan die nog steeds wordt 

gecontinueerd. Tot eind 2007 is in totaal al 33 miljoen euro aan publieke middelen geïnvesteerd in het herstel 

van de vesting. Met die investering is minimaal 145 miljoen euro aan additionele investeringen in de 

vestingwerken uitgelokt van maatschappelijke en private partijen. Het multipliereffect kwam vooral op gang 

doordat voor de restauratieambitie aansluiting werd gezocht bij doelstellingen voor waterbeheer, 

natuurontwikkeling, recreatie en economische structuurversterking, infrastructuur en wonen.
14

 

 

 

Fort Sint Michiel geprojecteerd over de huidige situatie 

 

Toerisme in Venlo 
 

Toerisme is ook voor de stad Venlo van groot belang. Met ruim 2 miljoen verblijfstoeristen in 2010, waarvan 

een kwart buitenlandse, in de regio Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Nijmegen heeft de regio 

van Venlo een aanzienlijk potentieel.
15  

In de huidige financiële crisis ontwikkelt zich een trend in het 

toerisme gericht op goedkope, minder verre bestemmingen. De ontwikkeling van het binnenlands toerisme 

is, ondanks de algehele economische krimp, nog positief. Het bezoek aan musea en cultureel erfgoed geeft 

daarbij over 2011 een gezonde groei te zien. 

 

Daarnaast is er een ander belang voor Venlo. De nationale spelregels voor zondagse winkelopenstelling zijn 

zodanig dat meer dan 12 zondagen alleen toegestaan is als er sprake is van een ‘aanzienlijk toeristisch 

aanbod’. Dit wordt aangemerkt als zijnde toerisme dat zich ’in betekenende mate moet onderscheiden van 

datgene dat zich ook in vele andere gemeenten voordoet‘. ZKA Consultants & Partners stellen in hun 

rapport uit 2011 dat: “De toeristische trekkers derhalve relatief bijzonder en van enige omvang moeten 
 

 

 

 

 
14 

Linssen 2009, pg.13 
15 

bron: CBS Statline 
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zijn.”
16 

Daarbij wordt aangegeven dat het toerisme losstaat van winkelopenstelling op zondag. Dat mag 

feitelijk zo zijn, de combinatie van shoppen en cultuur is en blijft een toeristische drijfveer. 

Toerisme omvat ook het zakelijk toerisme. Het Multi Functioneel Centrum, het voetbalstadion en de congres- 

en kantoor- of horeca voorzieningen kunnen alle profiteren van de ontwikkeling van het Fort Sint Michiel. 

Nederland en de Euregio zijn rijk bedeeld met congreslocaties, maar de mogelijke combinatie van een 

supernieuw en goed geoutilleerd congrescentrum met mogelijkheden voor recepties en ontvangsten in de 

historische ambiance van het Fort Sint Michiel zijn uniek. 

In de huidige economische situatie is financiering van gebouwen met een horeca-, kantoor- en retailfunctie 

moeilijk realiseerbaar. Een gebouw met karakter kan economische meerwaarde bieden. 

 

Kijkend naar de toekomst zijn door het Sociaal Cultureel Planbureau trends gesignaleerd onder de noemer 

‘het bereik van het verleden’ 

Uit eerdere analyses blijkt dan dat de leeftijdsgroep van 50-65 jaar in de afgelopen decennia steeds actiever 

is geworden op erfgoedgebied. Tot op zekere hoogte geldt dat ook voor 65-plussers. Tot 2035 zal het aantal 

65-plussers stijgen van 2,4 miljoen nu tot 4,2 miljoen. Verwacht wordt dat door verbeterde 

arbeidsomstandigheden, een hogere opleiding en verbeterde (preventieve) gezondheidszorg meer mensen 

tot op hoge leeftijd een actieve leefstijl kunnen volgen, waarvan dan hoogstwaarschijnlijk ook 

erfgoeddeelname deel zal uitmaken.
17

 

De vergrijzing zet zich de komende decennia voort en ook het inkomensniveau zal waarschijnlijk verder 

stijgen. De opleidingsexpansie remt inmiddels wel af. En aangezien opleiding de sterkste voorspeller is van 

verschillen in erfgoedbelangstelling, is dit een factor om rekening mee te houden.
18

 

 

De gegroeide erfgoeddeelname is grotendeels veroorzaakt door begunstigende omstandigheden: het 

gemiddeld hogere opleidingsniveau in recente generaties, het gestegen inkomensniveau, de vergrijzing. Na 

statistische uitschakeling van deze omstandigheden, blijkt er sprake te zijn van een terugloop in de 

belangstelling (afgelezen aan het ‘zuivere’ effect van het meetjaar). Alle overige omstandigheden constant 

gehouden, was er in de laatste meetjaren een duidelijke daling in erfgoedbelangstelling. De onderzoekers 

stellen dat de alarmbellen niet onmiddellijk hoeven te gaan rinkelen. Twee van de drie begunstigende 

omstandigheden zetten zich nog altijd voort. De vergrijzing gaat nog wel even door en ook het alleen wonen 

op jongere leeftijd mag zich nog altijd in een groeiende populariteit verheugen. In 2007 was de verwachting 

dat ook het inkomensniveau gestaag zal blijven groeien in de komende jaren.
19  

Of dat in en na 2012 moet 

worden bijgesteld is een open vraag. 
 

 

3.2.4  De sociaal maatschappelijke waarde 
 

De sociaal maatschappelijke waarde is slechts indirect uit te drukken. 

Onderzoek geeft aan dat het culturele aanbod van invloed is op de vestiging van hoog opgeleide huishoudens 

in Nederlandse steden.
20 

Het aanbod van podiumkunsten, erfgoed en cultuur laten een positief verband zien. 
 

“Vanwege de aantrekkingskracht op hoger opgeleiden is het erfgoed indirect een 

vestigingsfactor voor kennisintensieve en dienstverlenende bedrijven die zich in de 

buurt van hun arbeidsmarkt vestigen”.
21

 

 

In het onderzoek is gekeken naar de 50 grootste gemeenten van Nederland en 31 zogenoemde kernsteden. 

De gevonden effecten zijn gecorrigeerd voor mogelijke andere factoren die van invloed zijn op het 

vestigingsgedrag van hoger opgeleiden. 
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ZKA Consultants en Planners, 2011, pg. 5 
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Huysmans 2007, pg. 257 
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In de Tieler- en Culemborgerwaard is voor een investeringsplan van de provincie Gelderland gekeken naar de 

effecten van de investeringen in cultuurhistorie op de waarde die burgers toekennen aan het woongenot. 

Tegelijk werd onderzoek gedaan naar de recreatieve belevingswaarde van het landschap en de 

verervingswaarde van het erfgoed: hoeveel meer is de burger bereid te betalen voor een bezoek aan het 

gebied als het investeringsplan wordt uitgevoerd en wat is het hem waard dat het erfgoed behouden blijft voor 

toekomstige generaties? Uitgaande van een maximum-investeringsoptie  van 40 miljoen euro in de komende 

jaren, bleek dat de recreatieve belevingswaarde  zou toenemen met 330.000 euro per jaar en de 

verervingswaarde met 209 miljoen euro per jaar. De woongenotswaarde nam eenmalig toe met 21 miljoen 

euro. Uit gegevens van het kadaster en uit veldwaarnemingen bleek bovendien dat huizen met historische 

kenmerken bijna 15% meer waard zijn dan huizen zonder ‘historie’. Omgekeerd bleek dat een ondoordachte 

verbouwing of opknapbeurt de waarde van de woning snel kan doen kelderen. Het verkeerd restaureren of 

verwijderen van een historisch detail aan de gevel, levert bijvoorbeeld een verliespost op van 3.800 euro per 

kenmerk.
22

 

 

Voor ons onderzoek is ook relevant te lezen wat het SCP in 2007 over de actieve deelname aan erfgoed in de 

vrije tijd noteert. 

Ondanks de dalende bereidheid van Nederlanders om zich bij een maatschappelijke organisatie aan te sluiten, 

hebben de verschillende soorten erfgoedorganisaties hun ledenaantallen juist zien toenemen. In 2003 was 10,2 

% van de bevolking lid van een erfgoedorganisatie. Bovendien had 1,5 % van de Nederlandse bevolking van 

16 jaar en ouder, oftewel ongeveer 160.000 personen, in dat jaar aan erfgoed gerelateerd vrijwilligerswerk 

verricht. Onder de vrijwilligers en de leden van verschillende soorten erfgoedorganisaties (historische 

verenigingen, vriendenorganisaties van musea en organisaties voor cultuurbehoud) zijn hoger opgeleiden en 

ouderen oververtegenwoordigd. In de periode 1995-2003 is het overwicht van hoger opgeleiden kleiner 

geworden en dat van ouderen juist toegenomen. Steeds is de deelname van 50-plussers sterker toegenomen 

dan die van jongeren. Hoewel de kring van actief betrokkenen dus groter is geworden, vergrijst het bestand 

van leden en vrijwilligers wel. Op korte termijn levert dit weinig problemen op, aangezien de 

babyboomgeneratie vrij omvangrijk is en bovendien gemiddeld hoger is opgeleid dan eerdere generaties. Op 

wat langere termijnkan verdere vergrijzing zonder toevoer van nieuw bloed echter leiden tot ledenverlies en 

dalende inzet van vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers en actieve leden is van groot belang voor het creëren 

van draagvlak voor de instandhouding van cultureel erfgoed.
23

 

Het beeld in Venlo wijkt volgens één van onze gesprekspartners sterk van dit landelijke beeld af. In Venlo is 

weliswaar sprake van een bloeiend verenigingsleven, maar dat richt zich meer op bijvoorbeeld 

carnavalsactiviteiten. 

 

Statische gegevens met betrekking tot de actieve belangstelling voor cultuurhistorie in Venlo zijn niet bekend. 

Uit de maatschappelijke beweging die is ontstaan bij het ontdekken van de nog volledig aanwezige resten van 

het Fort Sint Michiel blijkt dat er in ieder geval van maatschappelijk draagvlak sprake is, maar onduidelijk is hoe 

dit precies is samengesteld. Wij hebben in een kort tijdbestek enkele, fragmentarische, gegevens kunnen 

verzamelen. 

Voor het scholenproject  ‘Spitten zien wij wel zitten’ deden van januari t/m juni 2003 ruim 2200 leerlingen van 71 

scholen mee. Daarnaast werden er in diezelfde periode op de woensdag- en vrijdagmiddag rondleidingen 

verzorgd op de opgraving. In totaal deden hier 1000 mensen aan mee. 

Aansluitend aan deze periode vonden nog rondleidingen plaats die ca. 2000 mensen trokken. 

Tijdens het museumweekend in 2003 namen ca. 1200 mensen specifiek aan archeologische activiteiten deel.
24
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De website www.cultuurhistorie.venlo.nl trekt gemiddeld zo’n 25 bezoekers per dag (872 bezoeken in januari, 

551 in december 2011, 9962 in heel 2011). 
 

 

Er zijn 361 volgers op Twitter (www.twitter.com/cultuurhistorie) en 432 abonnees op de digitale nieuwsbrief 

'Cultuurhistorisch Venlo'.
25

 

 

 

In de afgelopen maanden is gebleken dat er grote betrokkenheid vanuit de maatschappij is bij het Fort Sint 

Michiel. Hier ligt een kans om in de gebiedsontwikkeling van het KazerneKwartier juist ook het 

maatschappelijk draagvlak te vergroten. Er zijn vele voorbeelden te geven van geslaagde initiatieven. Een 

recent voorbeeld is het project C-Fordt dat in de gemeente Stichtse Vecht loopt.
26  

“De burgers worden 

betrokken  d.m.v. de wijze van herbestemmen, door er een maatschappelijke functie aan te geven wordt het 

Fort ook van de gebruikers/inwoners.”
27

 

 

Daarnaast is het bewaren en toegankelijk maken van de archeologische resten van Fort Sint Michiel een 

mogelijkheid om twee schijnbare tegenstrijdige groepen, de voetballiefhebbers – de aanhang van VVV – en de 

leden van de 23 historische verenigingen in de regio achter één en hetzelfde project te krijgen. 

In zowel Utrecht als Venlo hebben burgers een initiatief genomen om te komen tot het behoud van en het 

toegankelijk maken van het lokale verleden. Dat draagvlak kan de politiek gebruiken te laten zien ‘dat burgers 

er toe doen’. Zo is het, oorspronkelijk particuliere, project voor het Domplein door de Utrechtse Gemeenteraad 

omarmd en financieel ondersteund, en zijn de Provincie en het Rijk erbij betrokken. De ontwikkeling  van het 

‘Initiatief Domplein’ is bovendien een speerpunt in de strijd om de titel van ‘Europese Culturele Hoofdstad’ van 

het jaar. 

 

Voor het onderwijs biedt de herontwikkeling van het fort een uitstekend middel om op verantwoorde wijze 

buitenschoolse educatie te bieden over de geschiedenis van Venlo. Uit ervaring is bijvoorbeeld bekend dat de 

reiskosten voor schoolexcursies over het algemeen een probleem vormen. Het realiseren van een serieus 

aanbod op “fietsafstand” of op korte reisafstand van het onderwijs maakt het aanbod aantrekkelijk voor de 

scholen in het doelgebied. 

Wij adviseren met het onderwijs in de regio Venlo nader de mogelijkheden van het Fort Sint Michiel te 

onderzoeken. 
 

 

Fort Sint Michiel 3D impressie (design Albert Kiefer) 
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Gegevens per e-mail ontvangen van M. Dolmans, februari 2012 
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Pascal van Droogenbroeck, LinkedIn discussiegroep ‘De Erfgoedstem’, 4 februari 2012 
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Sectie 4  Overige bevindingen 
 

 

4.1 Over kansen en kwaliteiten 

 

In het korte tijdsbestek van ons onderzoek is het niet mogelijk geweest een uitputtende sterkte/zwakte 

analyse te maken. 

Wel kunnen we in dit kader een aantal factoren benoemen die met name ook uit de interviews naar voren 

kwamen. Het gaat daarbij voornamelijk om de sterke kanten en mogelijkheden van het Fort Sint Michiel en 

het kazerneterrein als geheel. Zwaktes en bedreigingen kwamen veel minder naar voren, waardoor een 

onevenwichtig beeld ontstaat. Hier moet hoe dan ook nog nader onderzoek naar worden verricht. 

 

Eén ding is ons bij dit onderzoek wel duidelijk geworden: er ligt voor de gemeente Venlo een enorme en 

eenmalige kans om samen met de Venlonaren tot een bijzondere inzet van het cultuurhistorisch erfgoed op 

het Kazernekwartier te komen. Er is grote betrokkenheid, en er zijn legio ideeën, dromen en fantasieën. Er 

ligt een potentiële ontwikkel- en denkkracht die benut kan worden. 

Er kwamen uit ons korte onderzoek bijvoorbeeld al heel veel ideeën en suggesties naar boven voor 

mogelijke invulling van ruimtes en activiteiten, van een kinderkookcafé  tot een handboogschutterij, van 

accommodatie bieden voor mobiel erfgoed zoals oude vrachtwagens tot het inrichten van een ijsbaan in de 

gracht om het fort. 

Een inspiratiebijeenkomst  met een groep creatieve mensen, waaronder in ieder geval VVV-supporters en 

amateur historici, zal zeker veel opleveren! 
 

 

 

 
 

Venlo, KazerneKwartier 2012 met de toegangspoort van het oude Fort Sint Michiel 



28 

 

 

 

 

Als sterktes komen verder de volgende kenmerken naar voren: 
 

 

• De historische gelaagdheid van het gebied 

• De enorme omvang van het fort 

• Het feit dat de funderingen en de muren van het fort nog vrijwel volledig intact zijn 

• Het feit dat de funderingen en de muren indrukwekkend hoog zijn 

• De ligging aan de Maas 

• De relatie met de vestingstad en oude binnenstad van Venlo 

• De ongereptheid van het terrein 
 

 

Kansen lijken voor het oprapen te liggen. Een greep: 
 

 

• Het kazernekwartier biedt de uitdaging om de economische pijlers, de hardware, te combineren met 

de software, de cultuurhistorie; 

• Het KazerneKwartier kan een geheel eigen, historisch maar zeker niet historiserend karakter krijgen 

dat nergens anders in Nederland of de Euregio te vinden is. De uitvoering mag geen kitsch zijn, maar 

moet de historie benutten op een praktische en kwalitatieve manier; 

• Venlo kan met het Fort Sint Michiel zijn historie veel meer inzetten voor het imago van de stad; 

• Venlo heeft nu de kans zijn geschiedenis op de oorspronkelijke plaats en met authentiek materiaal te 

tonen; 

• Het fort biedt de mogelijkheid om het historisch besef te vergroten; 

• Zoek naar een gebiedsspecifieke combinatie tussen erfgoed en het economisch profiel; 

• De wens om hoger opgeleiden aan Venlo te binden kan met de historie van Fort Sint Michiel als 

hulpmotor een extra impuls krijgen; 

• Het fort kan natuur, duurzaamheid, hergebruik, educatie, citymarketing, en C2C met elkaar verbinden; 

• Bouw het fort op en diep het uit tot op de schone ondergrond, zo mogelijk aan beide zijden, maar in 

ieder geval aan de binnenzijde. Reconstrueer een gedeelte van het opgaand muurwerk. De maximale 

historische sensatie zal beleefd worden als de diepte ingegaan wordt, waardoor je de veiligheid en 

bescherming van de vesting voelt; 

• De historische sensatie die wordt gecreëerd door de aanwezigheid van authentiek muurwerk is een 

trekpleister voor ondernemers en bezoekers;; 

• Het publiek is bereid te komen voor een tastbaar verleden. Eén bastion wordt niet als voldoende 

ervaren om deze sensatie te beleven. Een openluchttheater  past niet bij een vesting en vormt geen 

toeristische trekpleister; 

• Er kunnen weersbestendige activiteiten aangeboden worden in overdekte faciliteiten met een eigen, 

uniek historisch karakter (zie bijvoorbeeld artist impression op pg.8); 

• Laat het gebied groeien, ga gefaseerd bouwen, begin met bestaande gebouwen; 

• Het fort kan opnieuw structuur en betekenis geven. Het is nu een soort non-place. Maar door de 

historie die je er nu aantreft kun je het gebied ook nieuwe betekenis geven en het een plek geven in 

het collectieve geheugen van de Venlonaren. Daar leent de plek zich goed voor; 

• Met het maximaal zichtbaar maken van een historische ambiance worden kansen voor beleving en 

econiomische spin-off optimaal benut. 

 

Bedreigingen worden vooral gezien in de effecten van de huidige economische crisis op de 

gebiedsontwikkeling: 

 

• In het huidige economische klimaat lijkt de financiële haalbaarheid van het project onzeker; 

• Zelfs grote steden gaan nu gebiedsontwikkelingen  faseren of zelfs helemaal afblazen; 

• Er is een overaanbod in Nederland aan kantoor- en congresruimte; 
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• Er is een overaanbod van forten, schansen en linies in Nederland en de Euregio. Deze bedreiging 

levert overigens tegelijk ook een kans op: de marketing- en communicatie inspanningen van andere 

partijen komen deels ook ten goede aan ieder ander fort. 

 

4.2     Keuzes 
 

 

Uit ons onderzoek komt een helder beeld naar voren over de grote-lijn keuzes die gemaakt moeten of 

kunnen worden in de gebiedsontwikkeling  van het Kazernekwartier naar aanleiding van de gevonden 

resten van het Fort Sint Michiel. Dit zijn: 

 

•    Volledig integreren in de bestaande plannen, conform Inrichtingsplan Karres en Brands (‘basismodel’); 

• Indien het bestaande Inrichtingsplan  van Karres en Brands niet geheel in de huidige opzet blijkt te 

kunnen worden uitgevoerd kan er voor worden gekozen om het historisch erfgoed meer aandacht te 

geven en het een nadrukkelijker plek in de beoogde gebiedsontwikkeling te laten innemen 

(‘groeimodel’); 

•    Het opnieuw benaderen van de gebiedsontwikkeling vanuit de aanwezige structuur van het Fort Sint 

Michiel met de potentie van het cultuurhistorisch erfgoed als uitgangspunt (‘nieuw concept’) . 

 

 

Venlo, KazerneKwartier 2012, openliggende fundamenten van het oostelijk bastion na de opgraving 
 

 

Onze onderzoeksopdracht behelsde de eerder gemaakte keuze om de resten van het Fort Sint Michiel 

volledig te integreren in het bestaande Inrichtingsplan, het basismodel. 

In aanvulling op onze bevindingen adviseren wij ronde tafel gesprekken te arrangeren over de thema’s 

‘beleefbaar maken/de historische sensatie’ en over ‘wie durft’. 

Het eerste met visionairs, deskundigen, en betrokken Venlonaren. 
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Het tweede met ondernemers die risicodragend willen participeren (geen projectontwikkelaars). Samen 

zoeken naar bestaande gebiedskwaliteiten en vervolgens naar nieuwe economische dragers. Een iteratief 

proces met ondernemers zoals bijvoorbeeld gedaan is voor de Villa Augustus in Dordrecht.
28

 

 

Het ‘basismodel’, het huidige Inrichtingsplan van karres en Brands,  doet naar onze mening onvoldoende 

recht aan de bijzondere cultuurhistorische waarde en aan de sociaal maatschappelijke en toeristisch- 

recreatieve mogelijkheden die de indrukwekkende aanwezigheid van de fundamenten van het Fort Sint 

Michiel bieden. 

 

Wij willen er voor pleiten om de opening te houden naar een ‘groeimodel’. Belangrijk daarvoor is dat 

‘Ingrepen & toevoegingen’ die de beleefbaarheid, de ‘historische sensatie’, kunnen bevorderen modulair 

ingezet worden. Voorkom dat toekomstige ontwikkelingen in de benutting van het historisch erfgoed niet 

realiseerbaar zijn omdat er in een eerdere fase al te veel is vastgelegd. Geef de ondergrondse 

toegankelijkheid bijvoorbeeld zodanig vorm dat aansluiting met naastgelegen bouwdelen mogelijk blijft. 

 

4.3 Duurzaamheid 
 

 

De gemeente Venlo zet voor de komende jaren in op innovatie en duurzaamheid om op termijn nieuwe 

groepen inwoners aan de stad en de regio te binden en de regionale economie te transformeren. 

Op velerlei fronten besteedt de gemeente dan ook aandacht aan duurzaamheid, bijvoorbeeld volgens de 

principes Cradle-to-Cradle (C2C) en ‘energie-neutraal’. 

 

Duurzaamheid in de context van cultureel erfgoed kan worden gedefinieerd als ‘een duurzame ontwikkeling 

die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de 

mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. 

Het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van de resten van Fort Sint Michiel geeft op zichzelf al invulling 

aan de wens tot duurzaamheid. Een bredere benadering van de duurzame ontwikkeling  van het erfgoed van 

het Kazernekwartier lijkt echter onontbeerlijk om tot keuzes te komen die recht doen aan dit erfgoed: niet 

denken vanuit het Inrichtingsplan, maar vanuit het cultuurhistorisch erfgoed. 

 

In de interviews is het onderwerp ‘duurzaamheid’ eveneens ter sprake gekomen. Met als uitgangspunt de 

duurzaamheid van het cultuurhistorisch erfgoed is het gewenst zoveel mogelijk van de resten op de 

oorspronkelijke locatie en in de oorspronkelijke context te handhaven (‘behoud in situ’). 

Waar toevoegingen of ingrepen worden gepleegd moeten die zo veel als mogelijk ‘reversibel’ zijn, d.w.z. dat 

veranderingen ook weer in omgekeerde richting kunnen worden uitgevoerd, zodat in feite niets veranderd 

aan de oorspronkelijke staat van de resten. 

 

4.4 Samenwerking en allianties 
 

 

Tijdens ons onderzoek kwamen er suggesties naar voren voor mogelijke samenwerkingsverbanden en/of 

allianties die meerwaarde kunnen creëren op zowel economisch als recreatief gebied. 

 

1. met het Limburgs museum 
 

2. met naburige Maas-gemeenten met historische schansen, zoals de gemeenten Maastricht, Gennep 

en Stevensweert. 
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De gemeente Stevensweert bijvoorbeeld is gestart met de reconstructie van een deel van de aarden 

wallen met daartussen een brede gracht om de inwoners en de bezoekers van Stevensweert weer 

te laten beleven hoe de vestingwerken er vroeger uit hebben gezien.
29

 

 

3. met de gemeente Antwerpen. 

Het Fort Sint Michiel is nauw verwant aan een vergelijkbaar fort te Antwerpen. Deze Antwerpse 

Vesten werden in 1542 opgericht in opdracht  van Karel V. Nooit eerder werd in Europa een 

dergelijke volledig gebastioneerde omwalling opgetrokken. Ze was een van de meest doordachte 

en grootste ten noorden van de Alpen. Muren, bastions en poorten van het fort werden tussen 

1864 en 1881 afgebroken. Wat er voor in de plaats kwam waren ‘de Leien’, een 5 km lange 

boulevard door Antwerpen. 

Door de heraanleg van de Leien in 2002 kwamen delen van het fort tijdens archeologisch 

onderzoek weer naar boven. Een stuk van één van de bastions en een deel van een poort façade 

werden verplaatst naar een museale omgeving in de nieuwe parkeergarage van de Nationale 

Bank.
30

 

 

 

 

 

 

Antwerpen, het ondergrondse bastion van de Keizerspoort 
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Bijlage I  Referentieprojecten 
 

 

 

 

 

 

 

Onder het Plaḉa del Rei, naast de Catedral de Santa Eulàlia, bevinden zich de restanten van het Romeinse 

Barcelona, “Barcino”. (Zie hieronder.) De overblijfselen zijn eind jaren 20 van de vorige eeuw bij toeval 

gevonden tijdens de aanleg van de Via Laietana. De archeologische site is sindsdien als monument 

beschermd en is sinds 1943 (deels) voor het publiek geopend. 
 

 

 

 
 

 

 

Sinds de ontdekking is er tot 1960, in fases, archeologisch onderzoek verricht en zijn de resten van de 

Romeinse handelswijk verder blootgelegd en toegankelijk gemaakt. De bezoeker kan nu, onder het straat 

niveau en de kathedraal, ongeveer 4.000m
2 
Romeins Barcelona van 1800 jaar geleden ontdekken. Een route 

leidt door straten, langs villa’s, een wijn- en olijfolie handel, een garum (vissoep) fabriek, een textielververij. 

Vandaar leidt de route naar het Gotische Barcelona uit de 14
e 
eeuw dat bovenop Barcino, deels met gebruik 

van de Romeinse resten, gebouwd is. Bouwen op archeologische restanten is van alle tijden. 
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1.  Organisatie 
 

 

MUHBA 

Ajuntament de Barcelona 

Institut de Cultura 

Plaḉa del Rei s/n 

08002 Barcelona 

Tel. 93 256 21 00 
 

 

 

Het Institut de Cultura van de Gemeente Barcelona beheert het stedelijk cultureel erfgoed. Een 

onderdeel is het MUHBA, het Museu d’Historia de Barcelona. Tot het museum behoren 10 

historische sites, waaronder ook het park Guell ingericht door Gaudi. De afzonderlijke sites 

geven een beeld van meer dan 2000 jaar stedelijke Europese geschiedenis.Volgens het 

jaarverslag 2010 waren er 653.707 “gebruikers” (p 328) 
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In de Middeleeuwen werd Brussel gedomineerd door het reusachtige Coudenbergpaleis. Dit architecturaal 

geheel groeide vanaf de 12
e 
eeuw uit tot één van de mooiste paleizen van Europa. In de eerste helft van de 

16
e 
eeuw was het de hoofdresidentie van Keizer Karel. 

In februari 1731 werd dit prestigieuze gebouw zwaar beschadigd door een brand. Veertig jaar later werden 

de ruïnes gesloopt en het terrein geëffend voor de aanleg van het Koningsplein. (Zie hieronder) 

 

 

 

Onder het Koningsplein bevinden zich de restanten van het Coudenbergpaleis en omgeving. De 

overblijfselen van de archeologische site zijn sinds 1984 als Monument  beschermd. In 1986 gaan de eerste 

projecten van start voor de herinrichting van de gewelven van de paleiskapel en een deel van de 

Isabellastraat. De eerste opgravingcampagne onder het voormalige Hof van Hoogstraeten begint in 

hetzelfde jaar. In 1994 worden door de Stad Brussel sonderingen (proefboringen) uitgevoerd onder het 

Koningsplein om de resten van de funderingen van de Aula Magna te vinden. De opgravingen vonden 

plaats tussen 1995 en 2000. In 1998 wordt onder de Koningsstraat het woongedeelte van het paleis 

blootgelegd. 
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Tussen 2004 en 2008 worden in het voormalige Hof van Hoogstraeten, de zetel van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, renovatie- en restauratiewerken gestart. 

Er is sprake van een gefaseerde ontwikkeling  van de site; vanaf 1997 en 1999 is de site op regelmatige 

tijdstippen toegankelijk voor het publiek in het kader van specifieke evenementen (Erfgoeddagen, 

tentoonstellingen etc) In 2000 wordt de doorgang via het Bellevue Hotel verwezenlijkt en wordt de site 

permanent,  maart 2009, toegankelijk voor het grote publiek. 
 

 

 

2.  Organisatie 
 

 

VZW Paleis van Keizer Karel 

Contact pers: Frédérique Honoré 

Paleizenplein 7 

1000 Brussel 

++32 (0)70 22 04 92 

www.coudenberg.com 
 

 

 

De VZW werd in 1998 opgericht. De doelstelling is de site van de Coudenberg in eer te 

herstellen binnen het historische, architecturale Brusselse, nationale en Europese erfgoed en 

vervolgens het behouden beschermen, toegankelijk maken. 
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Het nationale Park de Hoge Veluwe heeft tussen 1990 en 1993 een centrum ontwikkeld dat de bezoekers 

informeert over de bezienswaardigheden en recreatieve voorzieningen binnen het park. In het Museonder, 

een ondergrondse expositieruimte, wordt op veelzijdige wijze uitleg gegeven over de geschiedenis van het 

park, de fauna, de flora en het landschap. 
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Het concept voor het Museonder, geopend in maart 1993, is ontstaan uit een samenwerking tussen architect 

Cor van Hillo en conservator Arno van Berge Henegouwen van het Museon in Den Haag. De succesfactor van 

het ontwerp is dat inhoud en architectuur gelijktijdig en iteratief zijn ontwikkeld en dat er een volledig en zware 

bestuurlijke ondersteuning is geweest. In 2010 bezochten 505.667 betalende bezoeker de Hoge Veluwe. 

Daarvan bezoekt een groot deel het bezoekerscentrum. In het centrum daalt de bezoeker via een 21 meter 

lange tunnel af naar een 350m2 grote expositieruimte waar drie thema’s worden belicht; 

 

• de levende gevende bodem, 

• het verdwenen leven 

• het wonder van onder 

 

 
 

 

 

 

3.  Organisatie 
 

 

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

afdeling Marketing & Communicatie 

Apeldoornseweg 250, 

7351 TA Hoenderloo 

receptie@hogeveluwe.nl  / www.hogeveluwe.nl 
 

 

Op 26 april 1935 kreeg de Stichting het eigendom en beheer van de gronden en de opstallen 

van het Park. De vermaarde kunstcollectie van Helene Kröller-Müller  was al overgedragen aan 

de Staat en apart ondergebracht in de Kröller-Müller Stichting. Het bezoekerscentrum en 

Museonder werd in maart 1993 geopend. De omzet 2010 was ca 3.8 miljoen euro. 
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Initiatief Domplein heeft als doel het Domplein als schatkamer van de Utrechtse, Nederlandse en Europese 

geschiedenis te ontsluiten in het kader van 300 jaar Vrede van Utrecht (2013) en Culturele Hoofdstad van 

Europa 2018. Volgens de gemeente is het particuliere initiatief door de enorme inzet van de stichting 

inmiddels uitgegroeid tot een stadsbreed gedragen project. 
 

 

 

 
 

 

 

Tweeduizend jaar geschiedenis ligt opeengestapeld op het Domplein. Van de resten van het Romeinse 

castellum, een paar meter onder grond, tot aan het de windvaan van Sint Maarten op de 112 meter hoge 

Domtoren, het Domplein is een schatkamer. Initiatief Domplein wil deze verborgen geschiedenis tot leven 

brengen. 

De Romeinen bouwden in 47 na Christus een fort op de zanderige rivierbanken van de Rijn, de plek van het 

huidige Domplein. Willibrord gebruikte het vervallen fort vanaf 695 om heidenen naar het Christendom te 

bekeren. Utrecht ontwikkelde zich daarna als religieus centrum en handel floreerde. De burgers van Utrecht 

wisten in 1122 stadsrechten te verkrijgen van keizer Hendrik IV (V). De religieuze macht vond zijn weerslag 

in de bouw van een kathedraal, de Gotische Dom. Deze was echter niet bestand tegen het ‘schrickelick 

tempeest’. Een tornado raasde in 1674 over Utrecht, verwoestte het middenschip van de Dom en gaf het 

Domplein haar unieke karakter. 

 

150 jaar blijven de resten liggen, maar in 1826 werd een nieuwe weg ingeslagen. De troep werd opgeruimd 

en het Domplein ontwikkelde zich van religieus gebied naar het centrum van onderwijs en wetenschap. De 

burgers van Utrecht bekroonde dit met een cadeau aan de Universiteit Utrecht voor haar 250 jarig bestaan: 

het Academiegebouw. 

Stichting Domplein is een particulier initiatief dat tot nu toe 7 miljoen euro inkomsten bij Rijks-, Provinciale 

en Gemeentelijke overheid heeft verworven voor onderzoek en ontwikkeling. De Stichting beheert met een 

exploitatie subsidie van ca negen ton een bezoekers centrum – Domplein 4-5 – dat ook de entree vormt 

voor het ondergrondse bezoek. Het is de bedoeling dat de volgende fase van het project in 2013, als 

onderdeel van de viering van de Vrede van Utrecht (1713). 
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4.  Organisatie 
 

 

Stichting Domplein 2013 

Paul Baltus of Theo van Wijk 

P/A Museumlaan 2 

3581 HK Utrecht 

info@domplein2013.nl 

 

Initiatief Domplein is een particulier initiatief van Stichting Domplein 2013. De stichting 

werkt samen met diverse partijen zoals gemeente en provincie Utrecht, Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed, Toerisme Utrecht en het bedrijfsleven. De missie van het Initiatief 

Domplein is de 2000 jaar geschiedenis van het Domplein toegankelijk en beleefbaar 

maken voor het publiek. De stichting wordt momenteel geprofessionaliseerd. 
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Bijlage II  Methoden van waardebepaling 
 

 

Financieel Economisch Besluitvormings Ondersteunend model (FEBO) 
 

Dit model richt zich op het in kaart brengen van de huidige geldstromen die te herleiden zijn tot erfgoed. De 

basis van de FEBO-methodiek wordt gevormd door reële economische transacties, leidend tot omzet, winst 

en toegevoegde waarde. Op basis van deze gegevens worden extrapolaties gemaakt om daarmee een beeld 

te geven van de toekomstige economische situatie c.q. geldstromen. Het FEBO-model is in 2006 

bijvoorbeeld gebruikt in onderzoeken in opdracht van Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat.
31

 

Bade en Smid passen deze methode als eersten toe op erfgoed. Aanleiding hiervoor vormde de parallelle 

problematiek van natuurbescherming en bescherming van erfgoed. De methodiek beschouwt een 

monumentale binnenstad of een verdedigingslinie als een onderneming, een BV. Dit wil zeggen dat de 

onderzoeksgebieden – of het nu de binnenstad van Delft, de Westergasfabriek of park Sonsbeek is – als 

economische entiteiten worden beschouwd, waar geld wordt verdiend en kosten worden gemaakt. Het 

erfgoed kan dan worden gezien als werkkapitaal, c.q. een bedrijfsmiddel. 

De vraag die zij in hun boek centraal stellen is dan ook of dit werkkapitaal – naast de onomstreden 

intrinsieke waarde – rendeert. Het gaat in hun onderzoek niet zozeer om de afzonderlijke gebouwen, maar 

veel meer om het totale ensemble. 

Zij stellen zich o.a. de vraag “Welke economische dragers kunnen fungeren als drager voor de ontwikkeling 

van oude militaire structuren als de Staats-Spaanse Linies?”
32

 

Om die vraag te beantwoorden, maken zij met behulp van het FEBO-model een kosten-baten analyse van 

de Staats-Spaanse linies.
33  

Hun conclusie luidt: “De kosten die worden gemaakt voor de vitalisering van de 

Staats-Spaanse Linies kunnen zich gemakkelijk binnen alleszins acceptabele termijnen terugverdienen en 

zijn daarmee zeer goed verdedigbaar. Het lijkt er dus op dat militaire objecten het meeste opleveren als zij 

er vredig bij liggen.” 

Hun conclusie luidt “dat het economisch rendement van investeren in erfgoed positief is. Alle onderzochte 

BV’s doen het namelijk goed. De les die we uit de voorgaande hoofdstukken kunnen trekken, is dat de 

eigenwijze bestuurders uit het verleden dus ook economisch hun gelijk hebben gehaald. In Delft, Alkmaar 

en Leiden is al lang geleden besloten dat het historisch hart behouden moet blijven en dat heeft geleid tot 

vitale steden. Maar het werkkapitaal moet goed worden onderhouden en heeft soms een grotere 

investering nodig.”
34

 

 

Maatschappelijke  kosten-baten  analyse (MKBA) 

Veel gebruikt wordt de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA).
35  

Deze methodiek wordt ingezet bij 

grote ruimtelijke investeringen ter ondersteuning van de politieke of bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor 

worden de sociaal-economische kosten en baten van een ingreep of investering in beeld gebracht en 

voorzien van een prijskaartje. Het is dus een integraal afwegingsinstrument dat alle huidige en toekomstige 

maatschappelijke voor- en nadelen van een project tegen elkaar afweegt door ze in geld uit te drukken. 

 

Bestrijdingskostenmethode (BKM) en Herstelkostenmethode (HKM) 
 

Ruijgrok maakt onderscheid tussen verschillende waarderingsmethoden voor verschillende waarden: 

“Er bestaan naast marktanalyses – de methode voor de bepaling van de financiële waarde van 

cultuurhistorie – zes algemene methoden waarmee de economische waarde van erfgoed in geld kan 

worden uitgedrukt: de bestrijdingskostenmethode (BKM), de ́ averting behaviour methode´(ABM), de 

herstelkostenmethode (HKM), de hedonische prijsmethode (HPM), de reiskostenmethode (RKM) en de 

 

 
31 

Bade en Smid 2008, pg.18 
32 

Bade en Smid 2008, pg.73 
33 

Bade en Smid 2008, pg.76 e.v. 
34 

Bade en Smid 2008, pg.121 
35 

Bijvoorbeeld: Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. een MKBA, 2008 



50 

 

 

 

 

conditionele waarderingsmethode (CWM). Deze waarderingsmethoden kunnen gebruikt worden voor het 

monetariseren van verschillende erfgoedbaten.”
36

 

In het geval van het Fort Sint Michiel zijn de onderstaande methoden van toepassing. 

 

Bestrijdingskostenmethode (BKM) 
 

Met behulp van de BKM wordt de besparing berekend ten opzichte van alternatieve maatregelen, waarmee 

een achteruitgang van het aanwezige erfgoed wordt voorkomen, vermeden of bestreden. De methode is 

bijvoorbeeld toepasbaar voor de monetarisering van landbouwkundige baten van landschap (historische 

geografie), zoals bijvoorbeeld de vermeden kosten van bestrijdingsmiddelen doordat houtwallen voor 

biologische plaagbestrijding zorgen. Een pluspunt van deze methode is dat zij daadwerkelijke besparingen 

meet. Een nadeel van de methode is dat er eerst een verband tussen cultuurhistorie en de vermeden kosten 

gelegd dient te worden en dat vergt empirisch onderzoek.
37

 

 

Herstelkostenmethode (HKM) 
 

De HKM berekent de kosten van maatregelen die dienen om een achteruitgang of verlies van kwaliteit van 

erfgoed te herstellen of te compenseren. In het laatste geval wordt ook wel gesproken van een 

schaduwproject. Deze methode is toepasbaar op bouwkundige kwaliteiten. Zo zal een plan waarbij 

historische grachten gedempt worden, elders gecompenseerd moeten worden. Extra kosten van dit plan zijn 

dan ook gelijk aan de kosten die gemaakt moeten worden om elders extra water te creëren. Evenzo zal een 

uitgestelde renovatie van forten tot exponentieel hogere renovatiekosten in de toekomst leiden. De 

meerwaarde van direct herstel is dan ook gelijk aan de uitgespaarde herstelkosten in de toekomst. Een 

voordeel van deze methode is dat er doorgaans financiële informatie is over herstelmaatregelen. Een nadeel 

van de methode is dat sommige veranderingen, zoals bijvoorbeeld het verlies van erfgoed, onomkeerbaar 

zijn en feitelijk dus ook niet te herstellen of elders te compenseren zijn. In dergelijke gevallen is de methode 

dan ook niet toepasbaar.
38
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