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SAMENVATTING 

 
Inleiding 

In deze studie wordt de ontwikkeling en de definitie van industrieelerfgoed- en 

plattelandstoerisme in Europa onderzocht. De waarde van deze toeristische sectoren wordt 

langs economische, ecologische en sociaal-culturele lijnen geschetst. In de studie wordt 

een reeks casestudy's gepresenteerd van organisaties, ondernemingen, gemeenschappen 

en regio's in een aantal Europese landen die in deze sectoren een scala aan ervaringen 

hebben opgedaan. Door de bespreking van actuele kwesties en toekomstmogelijkheden 

worden er suggesties aan de hand gedaan om het industrieelerfgoed- en 

plattelandstoerisme uit te breiden, levensvatbaarder en duurzamer te maken, en grotere 

voordelen te bieden aan hun lokale gemeenschappen, aan de economie van Europa en aan 

zijn natuurlijk en cultureel erfgoed in zijn totaliteit. Bij beide gaat het om vormen van 

toerisme vanuit een specifieke belangstelling; beide zijn sinds 1970 snel gegroeid door in te 

spelen op nieuwe markten, nieuwe levensstijlen en nieuwe mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van producten. Hoewel de sectoren in een aantal aspecten veel verschillen van 

elkaar, zijn er ook veel zaken die ze gemeen hebben. 
 

Industrieelerfgoedtoerisme 

Hoewel er door heel Europa voorbeelden te vinden zijn van industrieelerfgoedtoerisme, 

concentreert het zich met name in Noord-West Europa, de bakermat van de Industriële 

Revolutie. Er is echter sprake van toenemende activiteiten in Zuid-, Centraal- en Oost-

Europa. Op mondiaal niveau is het vooral Europa dat de toon zet als het gaat om 

industrieelerfgoedtoerisme. Europa is hierin gespecialiseerd en het is zowel op het  

platteland als in stedelijke gebieden te vinden. Er is echter sprake van versnippering binnen 

de voornamelijk uit kleine en onderling nauwelijks samenwerkende attracties bestaande 

sector. Er zijn veel verschillende soorten industrieel erfgoed en sommige zijn 

aantrekkelijker voor bezoekers dan andere.  
 

Het industrieelerfgoedtoerisme wordt gedomineerd door de publieke sector en organisaties 

'zonder winstoogmerk'. Het verlaat zich vaak op vrijwilligers, die veelal enthousiast 

betrokken zijn bij de instandhouding van het industrieel erfgoed. Het vervangt niet de met 

de voormalige industrieën verloren gegane werkgelegenheid, maar het biedt, indien het 

succesvol is, aanzienlijke directe en indirecte inkomsten en het kan het imago en de 

reputatie van voormalige industriegebieden verbeteren. Er zijn echter vaak te weinig 

doelmatige contacten met reisbureaus en andere toeristische bedrijven, ondanks het feit 

dat toeristische inkomsten noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het erfgoed. De 

vaardigheden op het gebied van toerisme zijn vaak onder de maat en het succes van het 

industrieelerfgoedtoerisme verschilt lokaal, regionaal en nationaal aanzienlijk. 
 

Plattelandstoerisme 

In vergelijking is het plattelandstoerisme in heel Europa wijdverbreid, en is het een qua 

omzet en werkgelegenheid veel grotere activiteit. Het is samengesteld uit een zeer groot 

aantal micro-ondernemingen. Net zoals het industrieelerfgoedtoerisme heeft het te lijden 

van versnippering, weinig samenwerking of coördinatie en toenemende interne en externe 

concurrentie. In tegenstelling tot het industrieelerfgoedtoerisme, behoort het in wezen tot 

de private sector en is het in eerste instantie gericht op economische doelen en het 

scheppen van werkgelegenheid, vaak door de ontwikkeling van deeltijdbanen en banen met 

gediversifieerde activiteiten. Wat betreft de inkomsten en de werkgelegenheid op het 
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platteland speelt het een belangrijke rol, aangezien het in de regel goed is voor tussen de 

10 en 20% van de inkomsten en de werkgelegenheid op het platteland, hetgeen twee keer 

zoveel is als het Europees gemiddelde van de inkomsten en de werkgelegenheid in de 

toeristische sector.  

 

Terwijl industrieel erfgoedtoerisme voornamelijk toeristische attracties biedt, biedt het 

plattelandstoerisme een complete toeristische ervaring, met zowel accommodatie als 

attracties. Het plattelandstoerisme zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen en kweekt 

loyaliteit bij bezoekers die daardoor terugkomen. Het plattelandstoerisme kan bogen op 

een goede staat van dienst wat betreft productontwikkeling en -innovatie en op het 

aantrekken van kapitaal en ondernemers uit steden, andere regio's en landen, en is vaak 

gericht op bijzondere levensstijlen Het kwaliteitsniveau van de dienstverlening, de 

marketing, de productontwikkeling en de mate van het economische succes lopen echter 

regionaal en nationaal aanzienlijk uiteen. 
 

Gemeenschappelijke problemen, doelen en effecten 

Zowel binnen het plattelands- als in het industrieelerfgoedtoerisme zijn er een aantal 

lidmaatschapsorganisaties opgericht, op nationaal en pan-Europees niveau, om bij de 

marketing te helpen en/of te fungeren als lobbygroep. Over het algemeen hebben zij 

slechts beperkt toegang tot financiering en hun potentiële waarde wordt vaak niet 

verwezenlijkt. Hun vaardigheden op het gebied van toerisme lopen uiteen en de marketing, 

van oudsher een inkomstenbron, staat momenteel onder druk van marketingsites op het 

internet die weinig kosten met zich meebrengen. Karakteristiek voor beide sectoren is dat 

ze zwak zijn op het gebied van marktkennis en marketingtechnieken, hoewel er 

voorbeelden zijn van specifieke bedrijven en instellingen die juist zeer goed presteren. 

Zowel plattelands- als industrieelerfgoedtoerisme komt vaak voor in de armere regio's, of 

in regio's die structurele veranderingen doormaken. Bij geen van beide is er sprake van een 

goede koppeling aan regionale ontwikkeling- en herstructureringsactiviteiten, hetgeen toch 

mogelijk is. 
 

Zowel het plattelands- als het industrieelerfgoedtoerisme zijn van belang voor de 

instandhouding van het erfgoed. Beide leveren een bijdrage aan het behoud van 

landschappen die onderdeel vormen van het nationaal erfgoed, hetzij rechtstreeks door 

instandhouding en hergebruik van gebouwen en structuren voor toerisme, of indirect door 

de valorisatie in financiële zin van de inspanningen van instanties voor behoud van erfgoed, 

doordat ze zorgen voor bezoekersinkomsten. Beide hebben gevolgen voor vakopleidingen 

en herscholing en kunnen mogelijk voor uitbreiding op dit terrein zorgen. Op nationaal 

niveau beschikken ze over grote mogelijkheden om betrokken te worden bij de nieuwe 

Europese groei in de creatieve sectoren, in verband met hun banden met de kunst, 

culturele activiteiten en de vergroting en verspreiding van kennis. Beide sectoren bieden 

voordelen aan de lokale gemeenschappen waarbinnen zij hun activiteiten ontplooien.  

 

Het is niet duidelijk wat de uiteindelijke waarde van het industrieelerfgoedtoerisme voor de 

economie van de Europese Unie is. In deze studie is een schatting gemaakt van de 

economische invloed daarvan op basis van percentages van bestaande toeristenstromen 

die uitkomt op naar schatting 18 miljoen toeristische overnachtingen plus 146 miljoen 

dagtochten, hetgeen jaarlijks negen miljard EUR aan bestedingen oplevert. De totale 

impact is waarschijnlijk veel groter als er rekening gehouden wordt met de indirecte en 

afgeleide gevolgen, aangezien veel industrieel erfgoed vaak lokaal verankerd is en sterke 

banden heeft met de lokale gemeenschappen, die de economische impact vergroten. 

EuroGites, de Europese overkoepelende organisatie voor het plattelandstoerisme, heeft in 
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2008 financiële gegevens van haar aangesloten leden verzameld en heeft deze informatie 

geëxtrapoleerd om de overnachtingsaantallen van niet aangesloten organisaties in de 

berekening op te nemen. Deze berekeningen wijzen erop dat het plattelandstoerisme 900 

000 directe en indirecte arbeidsplaatsen in stand houdt in Europa en 150 miljard EUR aan 

bruto inkomsten per jaar genereert. 
 

Conclusies 

Het plattelandstoerisme is in wezen een activiteit van de private sector, die gericht is op 

het creëren van welvaart en werkgelegenheid en vaak voortkomt uit de uitbreiding van 

activiteiten van landbouwbedrijven. Het is afhankelijk van de instandhouding van het 

landschap en het aanverwante erfgoed en van de infrastructuur die door de publieke sector 

betaald worden. Industrieelerfgoedtoerisme is in eerste instantie een 

instandhoudingsactiviteit van organisaties zonder winstoogmerk of van de publieke sector 

die voor haar levensvatbaarheid voor een groot deel afhankelijk is van het toerisme, in 

combinatie met financiering vanuit de publieke sector en vrijwilligerswerk. Beide 

beschikken over het vermogen om uit te breiden, beter georganiseerd te zijn en meer 

gebruik te maken van goede praktijken.  
 

Beide sectoren ondervinden problemen maar beschikken over een groot potentieel om 

lokale en nationale welvaart te genereren, om een bijdrage te leveren aan de 

instandhouding van het industrieel en landelijk erfgoed van Europa en aan te tonen dat een 

pan-Europese aanpak bij het oplossen van problemen en het benutten van potentieel 

effectief kan zijn bij het opzetten van ondernemingen die de beste ter wereld zijn. Het 

versterken van de marktkennis, het vergroten van vaardigheden, het verbeteren van het 

bestuur, het aangaan van partnerschappen en opbouwen van netwerken en het creëren 

van innovatieve manieren om vooruitgang te boeken worden allemaal beschouwd als 

essentiële factoren voor succes. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van duurzamer 

toerisme dat gepaard dient te gaan met een verschuiving naar een koolstofarme aanpak.  

De aanbevelingen zijn gericht op de in de studie benoemde problemen en verschaffen 

informatie om het toekomstige investeringsbeleid voor het industrieelerfgoed- en 

plattelandstoerisme te sturen, manieren te ontwikkelen voor de sturing en de vergroting 

van het concurrentievermogen van de betrokken KMO's, effectieve bestuurstelsels te 

bieden om te helpen bij het opzetten van partnerschappen en het opbouwen van netwerken 

en manieren te vinden voor de ontwikkeling van de sociale, economische en ecologische 

prestaties van de betrokken sectoren. Er worden zeven specifieke aanbevelingen gedaan 

voor: 

 een virtueel onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor de analyse, evaluatie en 

 verspreiding van de beste praktijken; 

 een prototype-/demonstratieproject voor "een regio met industrieel erfgoed"; 

 een prototype-/demonstratieproject voor "een regio van het tweede generatie 

 plattelandstoerisme"; 

 een demonstratieproject voor "onthaast toerisme"; 

 een opleidingsprogramma voor "erfgoedhardware", voor het ontwikkelen van 

 vaardigheden voor de reparatie en het onderhoud van gebouwen en apparatuur; 

 studiebijeenkomsten voor de verspreiding van innovatieve praktijken; 

 een op Azië en de BRIC-landen gericht initiatief voor de ontwikkeling en 

 marketing van een nicheproduct. 
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Centraal staat de aanbeveling voor het opzetten van een virtuele onderzoeksgroep die 

gebaseerd is op een bestaand en succesvol project voor toegepaste wetenschap in 18 

Europese landen1.  
 

De veronderstelling is dat er aan alle aanbevelingen relatief weinig kosten verbonden zijn, 

aangezien ze ontworpen zijn om uiteindelijk zelfvoorzienend te zijn. Een aantal van de 

aanbevelingen zou kunnen helpen de pan-Europese ontwikkeling en steungroepen, alsmede 

enkele nationale organisaties, nieuw leven in te blazen.  
 

Er zijn een aantal bijlagen met aanvullende casestudy's, ondersteunend materiaal en 

bewijs. In bijlage H wordt een reeks veelgestelde vragen beantwoord, met inbegrip van de 

vragen waarom deze gebieden voor nichetoerisme van speciale betekenis zijn voor Europa, 

of er in de toekomst voldoende vraag op de markt zal zijn, of de exploitatie volgens de 

beginselen van duurzaam toerisme plaatsvindt en of er rekening gehouden wordt met de 

standpunten van de lokale bevolking van de betrokken gebieden.  

 

                                                 
1  België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, 

Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.  


