
Het onderzoek richt zich op het verband tussen cultureel erfgoed en maatschappelijk welzijn in 
Europa. Het begrip cultureel erfgoed is zeer open, aangezien het zowel betrekking heeft op materieel 
als op immaterieel erfgoed, op onroerende goederen (gebouwen, stadsruimten, landschappen, ...) en 
op roerende goederen die in musea en tentoonstellingsruimten zijn geïntegreerd. Op 7 december 2018 
heeft de Europese Commissie een Europees referentiekader voor cultureel erfgoed gepresenteerd. 
Dit vraagt om een empirisch onderbouwde besluitvorming op het gebied van het cultureel erfgoed. 
In dit kader worden een aantal studies genoemd die zullen worden uitgevoerd om de impact van 
cultuur en cultureel erfgoed op de economie, de samenleving en de plaatselijke ontwikkeling 
in te schatten. Zo zou deze ESPON-studie op een degelijke en gedocumenteerde manier moeten 
aantonen welke impact het cultureel erfgoed heeft op het maatschappelijk welzijn. Het HERIWELL-
onderzoek is ontworpen om aan deze verwachting te voldoen.
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Het doel van dit onderzoek is een pan-Europese methodologie te ontwikkelen om de sociale en 
territoriale effecten van cultureel erfgoed te meten, waarbij maatschappelijk welzijn, levenskwaliteit 
en economische voordelen worden geïntegreerd. Erfgoed wordt hier gedefinieerd als al het “culturele 
kapitaal”, geërfd uit het verleden, dat de inwoners beschouwen als de vrucht en de uitdrukking 
van hun waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Dit cultureel kapitaal is het resultaat van een 
aanzienlijke menselijke en materiële investering. Het weerspiegelt de culturele diversiteit van Europa. 

Het onderzoek verduidelijkt eerst de begrippen “cultureel erfgoed” en “maatschappelijk welzijn” 
en meet vervolgens de verbanden tussen deze twee dimensies. Vervolgens worden het belang en 
de effecten van Europese investeringen in erfgoed geanalyseerd, waarbij meer specifiek aandacht 
wordt besteed aan investeringen via het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de 
programma’s “European Capital of Culture”. Een hoofdstuk van de studie is gewijd aan betwist en 
controversieel erfgoed. Het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van statistische analyse met 
behulp van Eurostat en andere gegevens, een enquête onder 8.818 respondenten (waarvan 1.000 

DOELSTELING



De studie belicht de invloed van het cultureel erfgoed op het maatschappelijk welzijn, zowel 
in kwantitatieve als in kwalitatieve termen. Alhoewel deze relatie in alle EU-landen kan worden 
waargenomen, is deze bijzonder sterk aanwezig in landen met een sterke toeristisch-patrimoniale 
traditie, zoals Spanje en Italië. De invloed van het cultureel erfgoed op het welzijn kan worden 
waargenomen in de drie dimensies: sociale samenhang (collectieve dimensie), levenskwaliteit 
(individuele dimensie) en sociaaleconomische ontwikkeling (materiële dimensie). Deze drie 
dimensies zijn uiteraard onderling verbonden. Volgens de studie blijkt dat het cultureel erfgoed op elk 
van hen een invloed heeft, zowel direct als indirect. Zie de figuur op de volgende bladzijde voor een 
meer gedetailleerd overzicht van de verschillende dimensies.

De impact van het cultureel erfgoed moet echter worden genuanceerd. Uit de enquête blijkt dat de aan 
het erfgoed verbonden waarden evolueren (vandaar het belang van de bescherming van omstreden/
controversieel erfgoed). De bewoners van de meest toeristische plaatsen geven duidelijk aan wat de 
positieve en negatieve gevolgen van het erfgoed zijn (toeristische druk, gentrificatie, ‘disneyficatie’). 
Om de positieve effecten te vergroten moet het erfgoed bovendien toegankelijk zijn, zowel fysiek 
als economisch. Bovendien is er vastgesteld dat de gehechtheid aan het erfgoed des te sterker is 
wanneer de plaatselijke gemeenschappen bij de opwaardering ervan worden betrokken. Maatregelen 
zoals de organisatie van gezamenlijke erfgoedactiviteiten en de digitalisering van erfgoed lijken 
een goede oplossing om het publiek bewustzijn te vergroten en een vorm van gehechtheid aan 
erfgoed te ontwikkelen.

De periode van COVID-19 had een negatief effect op de aanwezigheid en de perceptie van het 
cultureel erfgoed. Bij het publiek bestond bezorgdheid over de gevolgen van de COVID-crisis voor 
de culturele sector in het algemeen. In sommige landen, zoals Ierland en Italië, is in de post-COVID-
periode een hernieuwde belangstelling voor het plaatselijke culturele erfgoed ontstaan. Het negatieve 
effect van COVID-19 op de perceptie en het gebruik van erfgoed was bijzonder uitgesproken voor de 
doelgroepen die het verst van erfgoed verwijderd zijn.

Ten slotte worden er een reeks aanbevelingen gegeven om de meting van de impact van 
cultureel erfgoed op het welzijn in Europa te systematiseren. Daartoe behoren de opmaak van 
gemeenschappelijke erfgoedinventarissen, het voorstel van een meer gestandaardiseerde methode 
om ‘welzijn’ te bepalen en te meten aan de hand van Eurostat-gegevens, en een nauwkeuriger 
codificatie van EFRO- en Interreg-investeringen, waardoor de Europese investeringen in cultureel 
erfgoed beter gemonitord zouden kunnen worden. Uit de studie blijkt dat 2,3% van de EFRO-
middelen (d.w.z. 4,8 miljard euro) aan erfgoed wordt besteed. Er kan van worden uitgegaan dat dit 
bedrag zeker met ongeveer 20% wordt onderschat. Uit een gedetailleerde analyse van de EFRO-
programma’s, gebaseerd op een herindeling van de uitgaven volgens een homogene codering, blijkt 
dat de werkelijke uitgaven meer dan 3% van de totale EFRO-begroting bedragen (d.w.z. 5,9 miljard 
euro). De investeringen in het kader van het beleid voor territoriale samenwerking (Interreg) bedragen 
1,144 miljard euro voor het programma 2014-2020.

respondenten in België), een analyse van de beweegredenen voor de classificatie van immaterieel 
erfgoed door de UNESCO en casestudies in een reeks Europese culturele hoofdsteden. Als zodanig is 
het de meest uitgebreide studie die tot dusver is gepubliceerd over de sociaaleconomische gevolgen 
van het cultureel erfgoed op Europese schaal.
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Figuur 1: de relatie tussen cultureel erfgoed en maatschappelijk welzijn voor acht Europese Culturele 
Hoofdsteden

 
De studie stelt dat bij deze acht Europese Culturele Hoofdsteden er een duidelijke positieve link 
is tussen cultureel erfgoed en de drie dimensies van maatschappelijk welzijn (levenskwaliteit, 
maatschappelijke cohesie en sociaaleconomische ontwikkeling / materiële welvaart). De auteurs 
verduidelijken dat hoewel de analyse is toegespitst op cultureel erfgoed, de resultaten op het gebied 
van maatschappelijk welzijn moeten worden geïnterpreteerd in de context van de bredere culturele 
strategieën die door deze steden worden nagestreefd.



De belangrijkste aanbevelingen van de studie betreffen de oprichting van een mechanisme 
voor regelmatige monitoring van de effecten van het erfgoed op het welzijn in Europa. Zoals 
hierboven opgemerkt, zou hiervoor een referentiekader voor het cultureel erfgoed moeten worden 
vastgesteld zodat de Europese en regionale inventarissen qua aard en omvang vergelijkbaar zijn. 
Ook moeten de indicatoren van welzijn, volgens de drie dimensies van het onderzoek (individueel, 
collectief en materieel), beter in de statistische dataverzameling worden opgenomen. Het gebruik 
van Big Data maakt een eerste benadering van de voorraden en stromen van erfgoed mogelijk, 
maar deze aanpak moet in de toekomst worden geconsolideerd (de auteurs van de studie hebben 
gegevens van TripAdvisor gebruikt om de dichtheid en de bezoekfrequentie van culturele attracties in 
Europa te meten). De studie beveelt ook aan het publiek meer te betrekken bij erfgoedactiviteiten 
voor alle soorten erfgoed (niet alleen klein erfgoed). 

Digitalisering, openstelling voor het publiek en waardering van het erfgoed lijken onmisbare 
inspanningen te zijn om de positieve effecten van het toerisme te versterken, de negatieve externe 
effecten te beperken en het omstreden/controversiële erfgoed te beschermen. De studie beveelt aan 
de mainstreaming van het cultureel erfgoed te versterken door dit beleid in alle sectorale beleidslijnen 
(energie, sociale samenhang, milieu, grondgebied, enz.) te laten doorsijpelen. De toegankelijkheid 
van het erfgoed, zowel fysiek (locatie) als economisch, kan verder worden verbeterd, hetzij door 
structurele, hetzij door digitale maatregelen. De studie identificeert 9 dimensies, van esthetiek tot 
de decentralisatie van collecties, die de toegang tot erfgoed en de potentiële impact ervan op het 
maatschappelijk welzijn zouden kunnen verbeteren.

ALGEMENE BELEIDSAANBEVELINGEN

Bergen, de culturele hoofdstad van Europa in het jaar 2015, is in het kader van deze studie aan een 
grondige analyse onderworpen. De auteurs van de studie benadrukken het participatieve karakter 
van het programma en de ontwikkeling van structuren voor het betrekken van het publiek tijdens en 
na het evenement. België maakt ook deel uit van de onderzochte landen (1.000 personen werden in 
België ondervraagd). Uit het onderzoek blijkt dat de economische toegankelijkheid van het cultureel 
erfgoed in België minder goed is dan het Europese gemiddelde. De fysieke toegankelijkheid is 
daarentegen zeer goed, gezien de korte afstanden. Uit de studie blijkt ook dat de EFRO-investeringen 
in cultureel erfgoed in het Brussels Gewest (8,32% - 12,2 miljoen euro) aanzienlijk hoger zijn dan in 
andere Europese regio’s.

Het HERIWELL-onderzoek is waarschijnlijk het meest transversale en uitgebreide onderzoek tot nu 
toe naar de invloed van cultureel erfgoed op het welzijn in Europa. Een van de aanbevelingen van 
de studie is specifiek onderzoek over dit onderwerp te ontwikkelen in het kader van het programma 
Horizon Europa. In dit stadium zou het nuttig zijn het verrichte onderzoek te verdiepen door de analyse 
van de gegevens die via de in België gehouden enquête zijn verzameld, uit te diepen. De analyse van 
het effect van het cultureel erfgoed door middel van studies vooraf, tijdens en achteraf zou zeker 
gebaat zijn bij veralgemening en systematisering, met name in de context van grote investeringen 
zoals die welke door het EFRO-programma worden gesteund. 
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Het conceptuele referentiekader dat in het kader van het HERIWELL-onderzoek is ontwikkeld, kan op 
nuttige wijze verder worden ontwikkeld en aan diverse regio specifieke kenmerken worden aangepast. 
Voorbeelden zijn de indicatoren die worden gebruikt om de drie dimensies van maatschappelijk welzijn 
te karakteriseren en de codificatie die wordt voorgesteld voor de identificatie van de investeringen in 
het kader van het EFRO/territoriale cohesie. Bovendien zouden meer gedetailleerde kwalitatieve 
analyses ons in staat stellen de drijvende krachten achter de publieke betrokkenheid bij erfgoed 
te belichten. In het onderzoek werden opmerkelijke verschillen waargenomen tussen verschillende 
soorten publiek (mannen/vrouwen, leeftijdsgroepen, immigrantenbevolking). Het zou nuttig zijn de 
waargenomen effecten in kwantitatieve termen nader te bekijken om de drijvende krachten voor actie 
duidelijk te maken.


