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Waar kan ik de erfgoedscan voor gebruiken?
De erfgoedscan laat de twaalf factoren zien die helpen om te bepalen 
hoe groot het toeristisch potentieel is van uw erfgoedlocatie en waar de 
kansen en uitdagingen qua toeristische ontwikkeling liggen. De 
erfgoedscan kan dus helpen om te bepalen wat moet er gebeuren om 
een locatie succesvol open te stellen voor het publiek.

De erfgoedscan helpt u om inzicht te krijgen in de ‘zwaktes’ en ‘sterktes’ 
van het toeristisch potentieel van uw erfgoed. De twaalf factoren maken 
duidelijk waar u uw tijd, middelen en energie het beste in kan zetten.

Welk erfgoed komt in aanmerking voor de erfgoedscan?
Met de erfgoedscan kunt u het toeristisch potentieel scannen van 
kastelen, historische huizen, molens, forten en vergelijkbare locaties.

Waar is de erfgoedscan op gebaseerd?
Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland hebben het Bureau 
voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om te onderzoeken wat het toeristisch 
potentieel is van kastelen en andere erfgoedsites in de Scheldevallei en 
de regio Waasland. Eén van de onderdelen van het onderzoek was een 
benchmarkstudie waarbij elf kastelen in Nederland, België, Engeland en 
Frankrijk zijn benaderd. De benchmarkstudie omvatte een vergelijking 
van de prestaties van de kastelen op het gebied van toeristische 
ontwikkeling om te leren: Wat lukt de één wel en de ander niet en 
waarom? De erfgoedscan is vervolgens ontwikkeld op basis van de 
leerervaringen en succesfactoren van de kastelen uit deze benchmark. 

Meer weten? Vraag het aan 
Jan Jaap Thijs thijs@ruimteenvrijetijd.nl.

In opdracht van: Met financiële steun van: In samenwerking met:

mailto:thijs@ruimteenvrijetijd.nl?subject=Vraag%20over%20de%20Erfgoedscan


Factor 1: Eigendomssituatie
In hoeverre is de eigenaar (en eventuele bewoners) van het 
erfgoed geïnteresseerd en financieel en juridisch in staat om het 
erfgoed (verder) open te stellen? Zijn er dilemma’s en op welke 
termijn en op welke wijze kunnen die mogelijk worden opgelost?

Factor 2: Huidige staat
Wat is de huidige staat van het erfgoed? Gelet op de conditie, 
intactheid, eenheid, authenticiteit en compleetheid. Wat betekent 
de huidige staat voor het (verder) ontwikkelen en openstelen van 
het erfgoed? Zorgt de huidige staat voor belemmeringen of 
creëert het kansen?

Factor 3: Wow-factor
In welke mate genereert het erfgoed een wow-factor bij het 
publiek? Dat effect kan gebaseerd zijn op de architectuur, de 
tuinen, de inboedel, collecties, de wijze waarop beleving wordt 
aangeboden (bijzondere technieken of werken met acteurs) of 
evenementen.

Factor 4: Ondersteunende infrastructuur
In welke mate is er ondersteunende infrastructuur aanwezig en is 
deze aangepast op de ‘tourist journey’ van een bezoeker? Wat zijn 
de mogelijkheden om de infrastructuur verder te ontwikkelen? 
Denk aan zaken als ticketverkoop, parkeren auto’s / touringcars, 
locatie horeca en winkel, toiletten en evenemententerrein.

Factor 5: Bereikbaarheid
Is het erfgoed goed bereikbaar? Met welk gemak kunnen 
bezoekers de site bereiken met verschillende modaliteiten: 
wandelen, fietsen, auto en openbaar vervoer? Zijn er barrières en 
kunnen die aangepakt worden?

Factor 6: Storytelling
Zijn er, voor het publiek, interessante en bijzondere verhalen te 
vertellen? Denk aan personages en gebeurtenissen die te maken 
hebben met de geschiedenis, architectuur, en omgeving van het 
erfgoed. Zijn deze verhalen ook interessant voor internationale 
bezoekers?

Factor 7: Professioneel management
In hoeverre is het huidige management professioneel en 
commercieel genoeg ingesteld voor het toeristisch ontwikkelen 
van het erfgoed of staat het open voor het aantrekken van goed 
personeel? Denk aan zaken als ondernemerschap, lange termijn 
visie, en oog voor marketing.

Factor 8: Marketing en promotie
Op welke manier is de marketing en promotie georganiseerd en 
welke middelen, ook betreft kaartverkoop, worden ingezet? Is er 
voldoende aandacht en mankracht voor? De aanwezigheid van 
een lange termijn marketing- en/of promotieplan helpt om focus 
aan te brengen.

Factor 9: Financiën
Wat is de huidige financiële situatie? In hoeverre zijn er al 
voldoende duurzame en diverse inkomstenbronnen of 
mogelijkheden om die te ontwikkelen? Denk aan inkomsten uit 
land- en bosbouw, pacht en vastgoed, evenementen, MICE 
(zakelijke markt), horeca, en zaalverhuur.

Factor 10: Maatschappelijk draagvlak
Hoe groot is het maatschappelijk draagvlak voor de (verdere) 
toeristische ontwikkeling van het erfgoed? Denk aan draagvlak 
onder inwoners, ondernemers en overheid op het vlak van 
investeringen, wet- en regelgeving, vrijwilligerswerk en 
samenwerking.

Factor 11: Beleving
Wat is het huidige aanbod? Is het sensationeel – worden alle vijf 
de zintuigen geprikkeld? Is het dynamisch – bij herhaalbezoek 
wat anders te beleven? Is de bezoekduur gemiddeld langer dan 
vier uur ? Is het uniek? Spreekt het verschillende demografische 
en motivationele doelgroepen aan? 

Factor 12: Omgeving
In welke mate is de omgeving rondom het erfgoed toeristisch 
ontwikkeld met aansprekend aanbod? Denk aan zaken zoals 
routenetwerken, verblijfsrecreatie, natuur(parken), horeca, 
andere erfgoed, etc. Zijn er aanknopingspunten om samen te 
werken / arrangementen te ontwikkelen?
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