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Een monument is ‘een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of 
van beide samen, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van 
uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen van 
algemeen belang wegens de erfgoedwaarde(n)’ (OEdecreet, 2013)

‘Een monument bestaat slechts wanneer het als dusdanig erkend wordt 
en opgenomen in de ervaring, de leefwereld van een bepaalde cultuur of 
maatschappelijke groep. Dit uitgangspunt is fundamenteel om de essentie van het 
begrip monument of patrimonium zoals het zich in de laatste twee eeuwen in de 
Westerse wereld ontplooid heeft, te kunnen bevatten’. 
Herman STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de monumenten en 
landschapszorg in België 1835-1940, Brussel: Stichting Vlaams Erfgoed, 1998

Een ‘start uit het ongerijmde’ 

in de nasleep van de Franse revolutie 

&  de Belgische onafhankelijkheid

Historische monumenten 
als getuigen van een roemrijk verleden,
als legitimatie van een nieuwe natie, op zoek naar identiteit. 



1835  Koninklijke Commissie voor Monumenten (KCM)

’il importe d’assurer la conservation des monuments du pays remarquables 
par leur antiquité, par les souvenirs qu’ils rappellent, ou par leur importance 
sous le rapport de l’art’

Commission pour la conservation, la restauration et la construction des Monuments

1860 – 1912  uitgebreid met 70 corresponderende leden in de 9 provincies
1872 systeem van categorieën met ‘klasseringen’ van 1ste, 2de of 3de klasse
1889 opname in de begroting
1931 eerste Wet op de bescherming van de monumenten 

Tilman François Suys
(1783-1861)

Louis Roelandt
(1786-1864)

Pierre Bourla
(1783-1866)

Bruno Renard
(1781-1861)



Pierrefonds (Fr.) Gaasbeek de Haar (Ndl.)

Eugène-Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814-1879) 

Restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le reparer ou le refaire,
C’est le retablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment
Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture Française …, dl. 8, 1875

http://www.jbiphoto.com/Pierrefonds/index.htm
http://www.jbiphoto.com/Pierrefonds/index.htm


Villers-la-Ville, minimalisten vs. maximalisten

John RUSKIN (1819-1900) 
Take proper care of your monuments, and you will not need to restore them. A few sheets of lead
put in time upon the roof, a few dead leaves and sticks swept in time out of a water-course, will
save both roof and walls from ruin. Watch an old building with an anxious care; guard it as best 
you may, and at any cost, from every influence of dilapidation.’ (…) bind it together with iron
when it loosens; stay it with timber where it declines; do not care about the unsightliness of the 
aid; better a crutch than a lost limb’ 
Ruskin , Seven Lamps of Architecture, 1849 



22 november 1914 1958

Casus Ieper, 
een nieuwe kern met ruïne (L. Van Der Swaelmen)
of heropbouw in oude glorie (J. Coomans)?
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Charter van Venetië (1964)

Een historisch monument is zowel een kunstwerk als een historische bron, 
het kan zowel een grote artistieke schepping als een eenvoudige object zijn,
een zelfstandig object of een stads- en dorpsgezicht.

Behoud & restauratie kunnen enkel na grondig wetenschappelijk onderzoek.
Indien traditionele technische middelen niet toereikend blijken, mag een beroep 
worden gedaan op alle moderne conserveringsmethoden, waarvan de 
doeltreffendheid wetenschappelijk is aangetoond en door ervaring is verzekerd.
Gehele of gedeeltelijke verplaatsing worden slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden aanvaard. 

Restauratie is een uitzonderlijke ingreep en houdt op waar de hypothese begint,
mag geen eenheid van stijl na streven, moet alle waardevolle toevoegingen of de 
historische gelaagdheid eerbiedigen en zal ook de verhoudingen en kleurstelling van 
de oorspronkelijke omgeving bewaren.

(Her)bestemming biedt de beste garantie op maatschappelijke (re)integratie, maar 
mag de indeling en de decoratie van het gebouw niet aantasten.

Onderdelen die verdwenen gedeelten vervangen, moeten harmonisch worden 
ingepast, maar ook duidelijk van de authentieke delen te onderscheiden zijn. 
Toevoegingen moeten het gebouw en het traditionele kader respecteren, mogen 
het evenwicht in de compositie en de relatie met de omgeving niet verbreken. 



1971 Bouwen door de eeuwen heen 
Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur, 
deel 1. Provincie Brabant, Arrondissement Leuven

1972 Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg

1975 Council of Europe Architectural Heritage Year

1976 Decreet tot bescherming van Monumenten en Stads- en 
Dorpsgezichten 

artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, 
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde
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O.L.Vrouw kathedraal, Antwerpen 
restauratie 1973-1983

Gent, Hof van Ryhove

Hard of zacht



Harmonisch & herkenbaar

Hotel Torrentius, Luik
Lambert Lombard,  1565 
Charles Vandenhove, 1981 



Beschermde gevels zonder interieur

Martelarenplein, Brussel



Kunstenaarsflat Jozef Peeters, 
Antwerpen, De Gerlachekaai

Beschermd interieur achter nieuwe gevels



Bob Van Reeth, Huis Van Roosmalen, 1985 Toyo Ito, Paviljoen Brugge 2002
(ID: 209240) inventarisatie & vaststelling 2013 (ID:200891) bescherming 2008, ontmanteling 2013 



1912  Koninklijke Commissie voor Monumenten & Landschappen (KCML)
1914  Wet ter bescherming van het slagveld van Waterloo als historisch landschap



1992 Cultuurlandschappen in de Werelderfgoedconventie

‘het gecombineerde werk van natuur en mens’
‘illustratief voor de evolutie van de menselijke maatschappij en nederzetting in de 
loop van de tijd, beïnvloed door fysische beperkingen en/of mogelijkheden geboden 
door het natuurlijk milieu en door opeenvolgende sociale, economische en culturele 
krachten’

1. Ontworpen landschappen
2. Organisch gegroeide landschappen

Relict - of voortdurende landschappen
3.    Associatieve landschappen 

1996  Decreet betreffende de landschapszorg
‘Een landschap is ‘een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid 
van bebouwing en een onderlinge samenhang, waarvan de verschijningsvorm en de 
samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke 
ontwikkelingen’. 

2000 Europese landschapsconventie

‘een gebied, zoals waargenomen door mensen, waarvan het karakter het resultaat 
is van de actie en interactie tussen natuurlijke en/of menselijke factoren’



2001 Landschapsatlas
inventaris van de traditionele landschappen van Vlaanderen



Landschapsbeheer 
is ‘het geheel van (…) maatregelen, werken en handelingen die erop gericht zijn de 
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of andere sociaal-culturele 
waarden van het beschermde landschap in relatie tot de andere functies van het 
betrokken landschap in stand te houden, te verbeteren of te herstellen’.

Ankerplaats De Liereman, Oud-Turnhout



Inplantingsplan en omgevingsaanleg 
(Studio Roma)

Maagdentoren, Scherpenheuvel Zichem

Vlooybergtoren, Tielt-Winge (Close to bone architects)
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Tijdsvenster PAM Ename Keizersbastion Antwerpen

een archeologische site is ‘een onroerend goed dat 
ondergronds, aan de oppervlakte of onder water aanwezig is, 
met inbegrip van de archeologische artefacten die er integrerend 
deel van uitmaken, van algemeen belang wegens de 
archeologische erfgoedwaarde; 





Kasteel van Beervelde, Lochristi
Ijzerenleen, Mechelen 

De Vrijheid, Ronse (Stramien)
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C-mine, Genk



Cultureel erfgoed
Materieel erfgoed Immaterieel erfgoed

Onroerend erfgoed
archeologische sites, 

monumenten, molens,  
stads- & dorpsgezichten, 
landschappen, kanalen,…

Roerend erfgoed
archeologische vondsten, 

kunstwerken, juwelen, 
relikwieën, munten, zegels, 
meubels, tapijten, boeken, 

foto’s, films, 
muziekinstrumenten,

manuscripten, literatuur, 
documenten,…

Orale tradities & uitdrukkingen
verhalen, getuigenissen, liederen, dialect …
Podiumkunsten & muziek
dans, muziek, theater, circus, performances …
Sociale gewoonten, rituelen & gebeurtenissen
sporten, spelen, stoeten, vieringen…
Kennis en praktijken betreffende de natuur en het 
universum
eetcultuur, recepten, klederdracht, vinkenzetting, …
Ambachtelijke vaardigheden & technieken
kantklossen, smeden, …

In situ
Object & omgeving

Musea, Archieven,
Bibliotheken, Instellingen & 

Verenigingen

Individuen & erfgoedgemeenschappen 

bronnen omtrent de relatie tussen mens & omgeving 
van betekenis voor verleden, heden & toekomst

culturele biografie
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Vlaams gewest
AOE

Vlaamse gemeenschap – departement Cultuur, jeugd & media
Afdelingen Kunsten & Cultureel Erfgoed
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Managing Cultural World Heritage Manual (2013)
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Cultureel erfgoed
bronnen uit het verleden
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Waarderend
interpreteren,

bewaren
& (her)bestemmen

in relatie tot vandaag

Integraal,
geïntegreerd,

duurzaam, 
participatief

beheren & ontwikkelen
voor de toekomst 

Proces
planning & implementatie

monitoring & bijsturing © AOE, foto’s Kris Vandevorst
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