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Dromen, ambities en uitdagingen
voor erfgoed in Leuven

De deelraad Erfgoed is het officiële overlegorgaan van alle erfgoedorganisaties die hun zetel in Leuven hebben
en deel uitmaken van de Cultuurraad. Als enige van de vijf culturele deelraden verenigt hij zowel professionele
instellingen als verenigingen. Wat hen verbindt, is hun inzet voor een sterke en kwaliteitsvolle erfgoedwerking,
in en vanuit Leuven.
Sommige organisaties zijn lokaal actief, andere hebben een regionale werking. Leuven telt op zijn grondgebied
ook een aantal erfgoedactoren met een Vlaamsbrede en zelfs internationale werking en actieradius.
Een deel van het Leuvense erfgoedveld is verbonden met de universiteit, een ander deel behoort tot de
stedelijke diensten, nog andere organisaties staan op zichzelf.Samen vormen zij een heterogene, maar ook
complementaire groep van erfgoedactoren.

Erfgoed = nu en straks en van ons allemaal
Erfgoed is veel meer dan een bevoegdheid, een sector, domein of veld, met daarin zogeheten ‘actoren’.
Het is zo intens verweven met onszelf als individu en als samenleving, met het leven van ons allemaal,
dat het betrokkenheid en gemeenschapsgevoel genereert.
Het klinkt misschien vreemd, maar erfgoed is van nu en van de toekomst. Per definitie. Iets wordt erfgoed
doordat een aantal mensen nu dat ‘iets’ samen belangrijk genoeg vinden om het te bewaren. Het erover te
hebben. Het betekenis te blijven geven. Het door te geven. Dat is de essentie. Erfgoed is daarom een factor
van continuïteit. En van dynamiek: erfgoed evolueert mee met zijn tijd. Net omdat het altijd ‘iets van nu’ is.
Dat betekent meteen ook dat erfgoed niet vanzelfsprekend ‘is’: je hebt altijd mensen nodig om van ‘iets’
erfgoed te maken.
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bewogen
door erfgoed

Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts, M-Schatkamer van Sint-Pieter © Andy Merregaert

LEUVEN

Met deze landschapstekening willen we duidelijk maken waarvoor ‘erfgoed in Leuven’ vandaag staat, wat het belang ervan
is en welk ontwikkelingspotentieel het heeft. Voor kernspelers, zoals de stad en de universiteit, en voor andere maatschappelijke spelers. We proberen te duiden waarom het van essentieel belang is dat we goed voor het erfgoed zorgen:
voor inwoners en organisaties, studenten en andere tijdelijke residenten, bezoekers en toeristen van Leuven. Dat we het
erfgoed inventariseren, bewaren en bestuderen. Dat we het op heel diverse manieren toegankelijk maken en in geactualiseerde vormen aan de orde stellen. We geven ook aan waarom Leuven, met zijn sterk en erg gediversifieerd netwerk
van erfgoedactoren, wellicht de stad in Vlaanderen is met het grootste potentieel hiervoor. En we dachten tegelijk kritisch
na over kansen die nog onderbenut zijn en de uitdagingen die de Leuvense erfgoedsector in de toekomst bijkomend kan
aangaan.

Erfgoed in Leuven
Ondanks catastrofale episodes in de recentere geschiedenis van de stad, met name tijdens de twee wereldoorlogen, is
Leuven gezegend met een indrukwekkende hoeveelheid erfgoed. ‘Erfgoed in Leuven’ heeft in deze nota een brede betekenis: alle tastbare (onroerende en roerende) en ook immateriële sporen uit het verleden die we van vorige generaties – ze
leefden hier of elders – geërfd hebben. We vinden ze op onze beurt belangrijk genoeg om te koesteren en straks aan de
komende generaties door te geven. ‘Leuven’ betekent hier uiteraard Groot-Leuven.
Een deel van dat erfgoed in Leuven is, ook geografisch bekeken, ontstaan op het grondgebied van Leuven en heeft er
zich ontwikkeld. Het verbindt de huidige inwoners en bezoekers van de stad met het lokale verleden. Een ander en groot
deel van het in Leuven gekoesterde erfgoed kwam niet in Leuven tot stand. Voorbeelden zijn de binnen de universiteit
verzamelde academische collecties met objecten uit de hele wereld, maar ook tradities met een ruimere actieradius en
erfgoed van Leuvenaars met een stamboom en gemeenschapstradities die getuigen van hun niet-Leuvense achtergrond.
In Leuven zijn al heel lang mensen uit de hele wereld aanwezig. Ook het erfgoed weerspiegelt dat gegeven.

Blik op de toekomst
We hopen dat na het lezen van deze nota zo veel
mogelijk mensen er mee voor willen en kunnen zorgen
dat we samen stappen zetten richting ‘springlevende
erfgoedstad’. Voor het erfgoed in Leuven, maar ook voor
iedereen die in deze stad woont, werkt, studeert, een
tijd verblijft of er even op bezoek komt. Hoe we aan die
beweging kunnen bijdragen en welke rijke en sterke fundering er al is, presenteren we op de volgende pagina’s
kort en verkennend.

Moedwillig veroorzaakte vernielingen van
erfgoed, zoals Leuven die heeft beleefd en
zoals die ook vandaag weer in het nieuws
zijn, tonen aan hoe wezenlijk erfgoed is.
Erfgoed wordt van de kaart geveegd om een
gemeenschap te treffen, een stuk van haar
verleden te liquideren en zo haar identiteit
uit te wissen. Door ravage aan te richten wil
men vaak andere dan de eigen ideeën en
tradities vernietigen.
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Jaartallenleven © Uschi Claes

Erfgoedcatastrofes

“Erfgoed is – in tegenstelling tot kunst –
niet het product van een vrijwillige
creatieve schepping en appelleert
niet aan individuele smaak en
appreciatie. Erfgoed ontstaat doordat
een groep mensen sporen uit het
verleden belangrijk vinden als iets
dat hen onderling verbindt en waar
ze gemeenschappelijk een gedeelde
culturele identiteit aan ontlenen. We
kunnen er dan ook bijna niet voor
kiezen om ons erfgoed niet te hebben.
Evenmin kunnen we ons onttrekken aan
de permanente opdracht om zorgzaam,
maar dynamisch, met ons erfgoed om
te gaan.”
Rob Belemans
voorzitter deelraad Erfgoed

Elsewhere#1 © Joeri Thiry
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Kleine
encyclopedie
van het
erfgoed
in Leuven

Erfgoed in vele vormen
Het meest zichtbare type erfgoed is het onroerend erfgoed: historische plaatsen, monumenten,
bouwkundige relicten en kleinschalige elementen in het stadsbeeld en in de deelgemeenten.
Allemaal samen bepalen ze mee het uitzicht van Leuven en stellen ze het verleden ruimtelijk
aanwezig. Hier vallen ook landschappen en stadsgezichten onder, en zelfs de ruimtelijke ordening.
Archeologische sporen in de bodem zijn per definitie niet zichtbaar.
Daarnaast is er het roerend erfgoed: voorwerpen van allerlei slag en soort, boeken, documenten,
archiefstukken, bewegende beelden die in talrijke collecties en fondsen in Leuven bewaard
worden. Tot slot zijn er de niet-tastbare gebruiken, feesten, rituelen en geplogenheden van allerlei
erfgoedgemeenschappen in Leuven. Zij vallen onder de noemer ‘immaterieel erfgoed’.
De drie ‘soorten’ erfgoed zijn onlosmakelijk verbonden. Zo bevat een historisch gebouw doorgaans
objecten: kunstwerken, meubels, voorwerpen voor dagelijks gebruik. De verhalen over het
dagelijkse leven van de bewoners zoals het was, met zijn gewoonten en tradities, vind je dikwijls in
archiefstukken.

“Archeologische vondsten geven
inzicht in het leven, de gebruiken en
rituelen van de eerste bewoners van
Leuven. Wanneer is Leuven ontstaan?
Hoe leefden, woonden en werkten de
mensen hier? Archeologie biedt een
antwoord op deze vragen en geeft de
geheimen uit het verleden prijs.
Leen Cannaerts
adviseur monumentenbeleid stad
Leuven
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HISTORISCHE
ANKERPUNTEN
Waarom ziet Leuven
er in grote lijnen uit
zoals het eruitziet?
Wat zijn belangrijke
momenten en fasen
die helpen begrijpen
wat ‘erfgoed in
Leuven’ betekent?
We schetsen enkele
‘harde feiten’ en
ontwikkelingen in
verband met de
geschiedenis van
Leuven.

BEELDBEPALENDE PROJECTEN
DE JAREN 1430-1470
Dankzij een nieuwe bloeiperiode – en de
concurrentie met Brussel – is het centrum van
Leuven het voorwerp van twee beeldbepalende
projecten: de Grote Markt wordt aangelegd en krijgt
haar gotische stadhuis, en ook de gotische SintPieterskerk wordt uitgebreid. Dirk Bouts schildert
zijn topstuk Het Laatste Avondmaal. Al in de 15de
eeuw heeft de woonkern Blauwput een kapel
(nu Drievuldigheidskapel). Ook in het agrarische
Wijgmaal staat in 1500 een kapel; de vorm van het
pleintje aan de Watermolenstraat is daar nog een
zichtbaar spoor van.
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DE OUDSTE
LEUVENAARS?
Op enkele vondsten uit de Romeinse tijd na, in de
huidige historische kern, dateren de eerste sporen
van leven in Leuven uit de 9de eeuw. Rondom Leuven centrum zijn er veel oudere sporen: in Wijgmaal is een urnegraf uit de bronstijd (3000 tot 800
v.Chr.) blootgelegd en bewoning is er in de Kesselse
bergen al in de ijzertijd (ca. 400/250 v.Chr.). Recent
vonden archeologen er sporen van. Bij de Heverleese Sint-Lambertuskapel trof men vroegmiddeleeuwse grafvondsten uit de 8ste eeuw aan.

EEN BURCHT OP EEN EILAND
CA. 1000
Rond het jaar 1000 vestigt graaf Lambert met de
baard zich in Leuven. Hij laat een burcht bouwen
op ’s Hertogeneiland en sticht een kapel die later
uitgroeit tot de Sint-Pieterskerk. Leuven wordt in de
11de eeuw een belangrijk centrum in de regio. Van
kort na 1000 dateert ook de versterking Kesselstein
op de Kesselberg, vermoedelijk een voor- of
uitkijkpost in de verdediging van Leuven.
Leuven ligt aan de Dijle, met zijn vele zijarmen. In
het centrum stromen ook de Aa en de Voer. De
aanwezigheid van water verklaart de locatie van
veel activiteiten en bebouwing in Leuven. De stad
ligt ook economisch gunstig aan de handelsbaan
Brugge-Keulen.

Schepenregisters © Stadsarchief Leuven

UNIVERSITEITSSTAD
1425

HOOFD- EN HANDELSSTAD
1233

Bepalend voor de verdere stadsgeschiedenis en
-ontwikkeling is de stichting van de universiteit in
1425. Leuven is de eerste stad in de Lage Landen
met een universiteit. De talrijke universitaire
colleges en andere gebouwen bepalen nog altijd
sterk het Leuvense stadsbeeld. Ze zijn veelal in
de 18de eeuw verfraaid en verbouwd. Vroeger
huisvestten ze studenten van religieuze orden
of uit bepaalde regio’s. Sommige dienen nog
als universitaire residentie (Pauscollege, Heilige
Geestcollege), vele zijn herbestemd (universitaire
diensten, Rijksarchief). Befaamd is het (nu bijna
onzichtbare) Collegium Trilingue uit 1517, aan de
Vismarkt, waarvan de oprichting in grote mate te
danken is aan de humanist Desiderius Erasmus.

Hertog Hendrik I laat op Keizersberg een burcht
bouwen en Leuven wordt de hoofdstad van het
hertogdom Brabant. De Sint-Pieterskerk vormt al
snel de belangrijkste kern van de stad, die uitgroeit
tot een bloeiend handelscentrum, onder meer in
de lakenhandel. Vanaf 1317 is de lakenhal in de
Naamsestraat in gebruik. Naast het gasthuis (1220)
worden nog tal van infirmerieën, hospitalen en
andere liefdadigheidsinstellingen opgericht. In 1341
besluit men de stad van een nieuwe vestingmuur te
voorzien. Deze omwalling omsluit een oppervlakte
van 410 hectare en heeft acht poorten. Het traject
is dat van de huidige ring.
Brussel zal in de 14de eeuw de rol van hertogelijke
residentiestad overnemen.

PRESTIGE: ABDIJEN,
EEN SCHEPENBANK EN
EEN STADSMUUR
1120-1150
In de jaren 1120 laat graaf Godfried met de baard
twee abdijen stichten, waardoor het aanzien van
Leuven fel toeneemt: de benedictijnenabdij van
Vlierbeek (in Kessel-Lo) en de norbertijnenabdij
van Park (in Heverlee). Al in 1140 heeft Leuven
een schepenbank, die recht spreekt. Ook de eerste
stadsmuur met zijn elf poorten wordt gebouwd:
een verdedigingsmuur, een prestigeproject en
een identiteitsbepalende factor. Binnen de muur
ligt ongeveer 60 hectare. Daar bevinden zich na
verloop van tijd ook een aantal refuges van abdijen
en kloosters uit de omgeving.

Vaartoctrooi © Stadsarchief Leuven

STIMULANSEN EN UITBREIDING
18 DE EN 19 DE EEUW
BELANGRIJKE GESLACHTEN
16 DE EEUW
Hertog Willem van Croÿ bouwt de voormalige
Dijleburcht van de Heverleese heren omstreeks
1515 om tot het omgrachte kasteel dat er
nog staat, zij het ingrijpend verbouwd: het
Arenbergkasteel. Het wordt omgeven door
uitgestrekte landerijen en is door een dreef met
Leuven verbonden. Het hele landgoed is nu
eigendom van de Leuvense universiteit.
Stadssecretaris Peter van Dieve maakt een studie
waarin hij voor Leuven zeven belangrijke families of
geslachten onderscheidt – de Sint-Pietermannen.
Zij hadden lange tijd het bestuur van de stad
grotendeels in handen. De zeven zouden zijn
ontstaan toen de Leuvense graaf Bastijn zijn zeven
dochters uithuwelijkte aan zeven ridders.

LEUVEN VANDAAG EN MORGEN
Dit verleden heeft geleid tot het rijke en diverse
erfgoed waar Leuven vandaag de dag zijn eigenheid
aan dankt. Dat verbindt Leuvenaars. Zoals uit de
schets al blijkt, evolueert het erfgoed voortdurend
mee met de stad en haar ontwikkeling. Dat is ook
vandaag het geval: het erfgoed van morgen is nu in
de maak. In een samenleving die snel
en ingrijpend verandert.

De evoluerende mobiliteit verklaart belangrijke
facetten van het huidige Leuven. Zo stimuleert de
aanleg van steenwegen en van de Vaart in de 18de
eeuw de handel en de aangroei van de bevolking.
De Vaart maakt dat de havenactiviteit zich van de
Vismarkt naar de Vaartkom verlegt. Het station
geeft aanleiding tot de aanleg van nieuwe straten
en de urbanisatie van het stadsgebied tot aan de
Parkpoort. In die wijk komen ook de hulpgevangenis
(in de Maria-Theresiastraat) en de grote gevangenis
(Leuven Centraal) aan de stadsvest. Verderop, in het
zuidoosten en het zuiden van de stad, ligt er tussen
de oude stadsmuur en de nieuwe stadsomwalling
eeuw nog altijd veel landbouwgrond. Dat blijft
zo tot in de jaren 1920. In Kessel-Lo komen de
‘centrale werkhuizen’ van de spoorweg. Het
gehucht Wijgmaal ontwikkelt zich dankzij het bedrijf
van Edouard Remy en de vele voorzieningen voor
zijn werknemers die hij laat aanleggen.

CATASTROFES, HEROPBOUW
EN UITBREIDING
DE 20 STE EEUW
In de 20ste eeuw veroorzaken de twee
wereldoorlogen in het centrum zware schade. Met
name de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog
drukt een stempel op de stad, die eind augustus
1914 ongemeen hard is getroffen. Na 1945 wordt
het stadscentrum een tweede maal heropgebouwd
en neemt het stadsbestuur initiatieven voor sociale
huisvesting en groenvoorziening. Ook heel wat
universiteitsgebouwen worden vernieuwd. In het
Arenbergpark Heverlee verrijst een nieuwe campus
met laboratoria, leslokalen, sportaccommodatie en
studentenhuisvesting.

DE BLIK ACHTEROM
19 DE EEUW
In de 19de eeuw kijken veel steden, streken en
landen naar hun roemrijke verleden om zichzelf
een identiteit aan te meten. Ook Leuven doet
dat. Het is in de 19de eeuw dat het stadhuis zijn
beeldengalerij krijgt, een lokale hall of fame, en dat
er in dat stadhuis een schilderijenmuseum komt,
de voorloper van het huidige M-Museum Leuven.
Ook veel neogotische gebouwen en kunstwerken
in de stad getuigen deels van deze retroblik. Tegelijk
is dit ook de eeuw van de Industriële Revolutie
en van de schaalvergroting, met alle sociale en
maatschappelijke gevolgen van dien.

SOCIAAL-POLITIEKE STRIJD
1902
Ook in Leuven woedt een sociale en politieke
strijd. Op 18 april 1902 vallen er zes doden, in
wat begon als een vreedzame betoging voor
algemeen stemrecht. Op het Quinten Metsysplein
realiseren de kunstenaars Lucas Bernaerts en Luc
Cauwenberghs in 2002 een herinneringsmonument.
Twaalf jaar eerder wordt in Leuven de Boerenbond
opgericht, in een crisissfeer. Katholieke burgers
en politici willen de noodlijdende boerenstand
ondersteunen, en dan vooral de familiale, veeleer
kleine bedrijven. In 1930 telt de Boerenbond ca.
128.000 leden.

Boerenbond © Stadsarchief Leuven

Wie tegenwoordig ‘Leuven’ zegt, heeft het over
groot Leuven. Leuven bestaat sinds de fusie van
1977 uit vijf deelgemeenten: Wijgmaal, Wilsele,
Kessel-Lo, Leuven en Heverlee. Leuven is sinds
1995 ook de provinciehoofdstad van VlaamsBrabant. De jongste decennia vinden in en om de
zich uitbreidende stad grote bouwprojecten plaats
en groeit de Leuvense bevolking aan.
Schadeplan WO I © Stadsarchief Leuven

10

DEEL 1 - KLEINE ENCYCLOPEDIE VAN HET ERFGOED IN LEUVEN

EEN ABC VAN HET
LEUVENSE ERFGOED
Hieronder vind je een
greep uit het erfgoed in
Leuven, een alfabetisch
overzicht van thematische
clusters. Niet volledig
natuurlijk, maar naar
ons aanvoelen wel
representatief.

Ommekeer
Er is sinds enkele decennia een ingrijpende evolutie aan de gang in onze omgang met historische
gebouwen. Die heeft onder meer te maken met de moderniseringsgolf, de duurzaamheidsgedachte en
nieuwe ideeën over ruimtelijke ordening. De nieuwe tendens bestaat erin dat men het bestaande meer
en meer betrekt bij de noden en behoeften van vandaag. Met andere woorden: historische gebouwen en
plaatsen worden hoe langer hoe meer herbestemd en/of geïntegreerd in nieuwe projecten. Architectuur
en monumentenzorg groeien hierdoor naar elkaar toe. Daar zijn ook in Leuven al tal van voorbeelden van.

“Leuven heeft een geweldige
rijkdom aan immaterieel
erfgoed dat is gelieerd aan de
handel, het brouwgebeuren
en de maakindustrie. Op een
hedendaagse manier hier een
betekenisvolle invulling aan geven,
daar moeten we voor gaan.”
Joris Scheers
voorzitter Gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Ordening
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De economische activiteit in een stad levert
veel erfgoed op: iconische gebouwen,
objecten, documenten, archieven, tradities…
Leuven beleeft dankzij de lakenhandel
een eerste bloeitijd in de middeleeuwen.
In diezelfde middeleeuwen concentreert
de ambachtelijke activiteit zich in enkele
wijken, zoals de brouwerijen in de huidige
Brusselsestraat. De nabijheid van water
speelt daarin een belangrijke rol.
‘Authenticiteit’ – lees: gebruik maken van
vaak generaties lang overgeleverde kennis
– is vandaag de dag voor zelfstandige
ondernemers een belangrijke troef. In
Leuven krijgt een aantal zaken het Unizolabel ‘Handmade in Belgium’ (HIB). Ook op
de vele Leuvense markten (wekelijks en op
feestelijke momenten), spelen artisanale
producten en tradities een belangrijke rol.
Dat is een traditie van eeuwen, zoals er ook
al eeuwen nieuwe producten en tradities
bijkomen en andere verdwijnen.
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Architectuur
Leuven telt veel historische gebouwen,
zowel in de publieke als in de
privésfeer. Samen kun je ze ‘lezen’
als een wandeling door de tijd en de
architectuurgeschiedenis. De restanten van
de historische stadsomwalling, gebouwen
uit de middeleeuwse gotiek en de 19deeeuwse neogotiek, de classicistische
colleges, de vele neoclassicistische huizen
van eind 19de eeuw, de talrijke huizen en
publieke gebouwen uit de wederopbouw
na de Eerste Wereldoorlog, … Ze geven de
stad haar historische gezicht en bepalen
haar eigenheid. En wie de grote lijnen
van de stadsgeschiedenis kent, begrijpt
ook waarom de ruimtelijke ordening van
Leuven is zoals ze is.

De meesten onder ons denken bij
Leuven aan de grote monumenten,
zoals het stadhuis of de
universiteitsbibliotheek. Maar
het zijn al die kleine waardevolle
panden, zoals bijvoorbeeld
de arbeidershuisjes in de
Mussenstraat, die Leuven maken
tot de historische stad die ze is.
Het is belangrijk dat we ook die
panden met veel zorg de toekomst
inleiden.
Joke Buijs
adviseur monumentenbeleid
stad Leuven

Oude slachthuis Kapucijnenvoer © Stadsarchief Leuven

Ambachten en handel

M-Museum Leuven © Jan De vijver

Beeldende kunst
In 1823 komt er op initiatief van het
stadsbestuur een schilderijenmuseum
in het stadhuis. Dat stedelijk museum
verhuist in 1920 naar het huis van oudburgemeester en verzamelaar Leopold
vander Kelen. Het oude museum wordt
in 2004-2009 grondig vernieuwd en
uitgebreid, en is nu M-Museum Leuven,
met behalve een schilderijencollectie
ook een gerenommeerde verzameling
vooral Brabantse beeldhouwkunst,
van de gotiek tot de 19de eeuw. In de
Minderbroedersstraat staat nog het
beeldhouwersatelier van Frans Vermeylen
uit 1874.
Ook de Provincie Vlaams-Brabant bezit
een kunstcollectie, met als belangrijke
deelcollectie het legaat ‘Pierre Van
Humbeeck & Marie Piron’ en de
bijbehorende atelierwoning. Het archief
van het echtpaar wordt net als dat van
andere kunstenaars en architecten
bewaard door KADOC. In de loop van
zes eeuwen bouwt ook de universiteit
bijzonder diverse kunstcollecties op:
Afrikaanse kunst, de Spoelberch-collectie,
Arenberg… Over de stad verspreid
getuigen standbeelden en andere
monumenten van belangrijke figuren en
momenten uit de Leuvense geschiedenis.
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Beiaardcultuur

Biercultuur

Met zijn vier zingende torens is Leuven dé
beiaardstad. We mogen daar zelfs aan toevoegen:
wereldwijd. Daarnaast bezit de KU Leuven een
unieke collectie 18de-eeuwse beiaardmuziek die
verbonden is met de stad. In de Naamsestraat
herinneren een poort en gevel aan het 19deeeuwse gietatelier van klokkengieter André Louis
Jean Van Aerschodt.

De Belgische biercultuur is opgenomen in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed
en staat recent ook op de Representatieve Lijst van
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van
UNESCO. Ze had en heeft in Leuven diverse verschijningsvormen, onder meer in de gedaante van
tal van kleinere brouwerijen. Bekend is ‘de langste
toog ter wereld’, de roepnaam voor de talrijke cafés
op de Oude Markt. Aan de Vaartkom krijgt in 1923
brouwerij Artois, waarvan de geschiedenis met
brouwerij De Hoorn teruggaat tot de 14de eeuw,
een nieuw gebouw. Voor Kerstmis 1926 wordt daar
de eerste Stella Artois-pils gebrouwen. De brouwerij heeft op dat moment al kleinere Leuvense brouwerijen overgekocht, een evolutie die nu van AB InBev de grootste bierbrouwer ter wereld maakt. Het
oude Hoorn-gebouw kreeg recent een passende
nieuwe bestemming. Nog een Leuvense brouwerij
is Domus (1985); ze is rechtstreeks verbonden met
een eigen taverne. Het archief van de familie Artois
wordt bewaard in het Universiteitsarchief en het
bedrijfsarchief van Stella Artois in het Rijksarchief.

Campanae Lovanienses zet zich in voor de
Leuvense beiaarden en de beiaardcultuur in het
algemeen. De vereniging speelde een belangrijke
rol bij het opnemen van de beiaardcultuur op de
UNESCO-lijst voor voorbeeldpraktijken van de
borging van immaterieel cultureel erfgoed. Er
verscheen ook een uitgebreide inventaris van het
Leuvense klokkenbestand. En de monniken van de
abdij van Keizersberg staan bekend om het manuele
klokkenluiden, een nog zelden beoefende traditie
die sinds 2012 deel uitmaakt van de Inventaris
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Bestuur
Het Stadsarchief bewaart de archieven van de
stedelijke instellingen en de deelgemeenten. Die
van de stedelijke administratie zijn sinds 1179
– voor de schepenbank vanaf 1362 – nagenoeg
volledig bewaard. Leuven heeft hierdoor een van de
belangrijkste middeleeuwse stadsarchieven van het
oude hertogdom Brabant. Het stadsarchief wordt
bijgestaan door zijn vriendenvereniging: Samen
Actief voor het Leuvens StadsArchief! (SALSA!).
Archieven van openbare besturen in de provincie
Vlaams-Brabant zijn terug te vinden in het
Rijksarchief in het gerestaureerde Villerscollege.

Vrachtwagen Stella Artois © Collectie AB InBev

Leuven heeft als universiteitsstad een lange
traditie in het aantrekken van (tijdelijke en
permanente) bewoners uit alle delen van de
Nederlanden, de rest van Europa en de wereld.
Daarnaast trok de industriële activiteit in en
rond de stad arbeidsmigranten aan. De voorbije
decennia is de aantrekkingskracht van Leuven
als emigratiebestemming versterkt door de vele
hoogtechnologische spin-offs van de universiteit.
Leuven telt 154 verschillende nationaliteiten, met
als grootste groepen Nederlanders, Chinezen en
Polen.

Leuven Kermis en de jaarmarkt gaan terug op
middeleeuwse tradities, maar bestaan in hun huidige vorm ruim zestig jaar (met een veemarkt en
-prijskamp). Tijdens de kermis ging tot 1681 ook
een statige ommegang uit. In het Leuvense topstuk
de Stadskroniek van Willem Boonen wordt die met
prachtige aquarellen integraal afgebeeld en ook
beschreven. De carnavalstraditie is in 1968 (weer)
in het leven geroepen door de Leuvense vereniging
Orde van de Pietermannen. En sinds 1975 vinden
in Leuven de Paasfeesten plaats, een internationaal
erkend folklorefestival.

Uiteraard vervult Leuven als Vlaamse centrumstad
ook zijn rol als instroomplaats voor mensen die hier
om humanitaire en andere redenen belanden. Dat
zorgt voor een grote, letterlijk wereldwijde culturele
diversiteit in het erfgoed. In veel gevallen – maar
lang niet alleen – gaat het om tradities, feesten,
overgeleverde gewoontes, gebruiken…

Uitbreken?
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Leives is het eigen dialect van Leuven. Dat wordt
sinds goed 25 jaar gekoesterd en gepromoot door
de Academie voor het Leuvens Dialect. Tot in een
aantal straatnaamborden toe.

Documentaire collecties en archieven van bedrijven
en over de havenactiviteit in Leuven en omgeving
worden bewaard in het Stadsarchief en het
Rijksarchief.

Leuven kermis © Uschi Claes
Tijdschrift Academie voor het Leuvens dialect © Pieter Baert

Industrieel erfgoed
Een aantal gebouwen, bijvoorbeeld aan en bij
de Vaartkom, getuigt van de industriële activiteit
in Leuven in de eerste helft van de 20ste
eeuw. Behalve Stella Artois zijn dat onder meer
Vander Elst (tabak), Marie Thumas (conserven)
en de Molens Vanorshoven. Ook de grote
hal van de Centrale Werkplaatsen in KesselLo en de rijststijfselfabriek van Remy aan de
Vaart in Wijgmaal behoren tot deze categorie.
Sommige complexen zijn respectvol herbestemd,
zoals de sigarenfabriek aan de Tiensevest (nu
woonzone), het douane-entrepot (nu OPEK)
en het oud Belgacomgebouw (nu de Al Ihsaan
moskeevereniging). Andere krijgen in de nabije
toekomst een nieuwe bestemming en rol.

Dialect

Omdat het zo krachtig is, kan
erfgoed een wezenlijke rol spelen in
de toenadering en contacten tussen
mensen en gemeenschappen, maar
vanzelfsprekend gaat dat niet.
De hoofdvraag die hierbij rijst,
geldt overigens niet alleen voor
‘anderskleurig’ erfgoed: hoe zorg je
ervoor dat zo veel mogelijk mensen
op hun manier kunnen participeren
aan alles wat met en door het
erfgoed gebeurt? Hoe breek je als
‘sector’ uit je sector, met z’n eigen
tradities en geplogenheden? Hoe
‘vang’ je als georganiseerd veld het
niet-georganiseerde, de dingen die
van onderuit groeien, het tijdelijke,
het individuele dat de moeite waard
is…? Het zijn ferme uitdagingen,
waar we volop mee bezig zijn.

Stijfsel Remy © Straathistories De Wijgmalenhoek

Feestcultuur

Chinees Nieuwjaar © Uschi Claes

Diversiteit

Een valse tegenstelling
In de erfgoedsector zijn naast professionals heel veel vrijwilligers actief. Die begrippen
krijgen vaak onuitgesproken bijbetekenissen. Natuurlijk is er een verschil tussen
betaald worden en vrijwillig werken, maar dat verschil zegt niets over de kwaliteit en
de aard van het werk. Om het met een boutade te zeggen: er zijn heel wat vrijwillige
professionals. En omgekeerd: er zijn veel professionele vrijwilligers. En er zijn mensen
die daartussenin vallen. Erfgoed is geen ‘werk’, het is een houding, een gevoeligheid en
voor velen een passie. Dat maakt er mee de kracht van uit.

Jaartallenleven © Uschi Claes

Centrum Agrarische Geschiedenis © Pieter Baert

“Het is ongelooﬂijk hoeveel aandacht
er is voor erfgoed bij jonge Leuvenaars.
Het inspireert hen om creatief aan
de slag te gaan, en het te vertalen
naar hun leeftijdsgenoten. Een oude
fabriekshal die dienstdoet als tijdelijke
jongerenkunstenruimte, of een kerk
die als nevenbestemming concerten
programmeert… Ze zorgen ervoor dat de
verhalen van het erfgoed ook bij jonge
Leuvenaars kunnen komen.”
Jochen Smets
Jeugdconsulent van
de Stad Leuven

Jaartallen

Landbouw en voeding

Molens

Leuven heeft een voor Vlaanderen unieke sociale praktijk: de Mannen van het Jaar bereiden
sinds 1890 vanaf hun veertigste met allerhande
activiteiten hun vijftigste verjaardag voor. Na de
opname in 2009 in de Inventaris Vlaanderen voor
Immaterieel Cultureel Erfgoed erkende UNESCO
in 2011 het Jaartallenleven van Leuven (Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van
de Mensheid). Het Verbond der Jaartallen verenigt
alle jaartallen. De documenten worden gedeponeerd in het Stadsarchief, de collectie objecten
(zoals vlaggen) wordt gepresenteerd in de raadskelders van het stadhuis.

In 1890 wordt in Leuven de Boerenbond gesticht
als coöperatieve landbouworganisatie, tijdens een
grote landbouwcrisis. Ze wordt snel de grootste
beroepsorganisatie voor boeren en tuinders. In
haar zog ontstaat in 1911 ook de Boerinnenbond,
later KVLV. Sinds 1920 bouwt de Boerenbond een
documentatiedienst en bibliotheek uit, waardoor
een unieke collectie over landbouwgeschiedenis tot
stand kwam (nu te raadplegen via de KU Leuven).
Agrarisch erfgoed in Leuven is breder dan de Boerenbond. Zo is er de traditie van de veemarkt in de
Heilige Geeststraat en de veeprijskamp op het SintJacobsplein tijdens de jaarmarkt. De landbouwfaculteit van de KU Leuven, het ‘Boerenkot’, ontstaat
in 1878 en groeit uit tot een vooraanstaande onderzoeks- en onderwijsinstelling. Heel wat industrieel erfgoed heeft rechtstreeks en onrechtstreeks
met landbouw te maken, zoals de maalderijen en
agro-bedrijven aan de Leuvense Vaart en de vele
brouwerijen.
Het Leuvense culinair erfgoed omvat naast de iconische ‘Leivese stoof’ ook de vele traditionele familieen streekgerechten, de cafés, restaurants, frietkoten
en ambachtelijke voedingswinkels die al generaties
lang hun ambacht doorgeven. Daar komen sinds
kort de vele winkels bij die van andere voedingstradities getuigen. In Leuven is ook het Centrum
Agrarische Geschiedenis (CAG) gehuisvest, het
expertisecentrum voor het erfgoed van landbouw,
het platteland en voeding in Vlaanderen en Brussel.

De Dijle was geschikt om er watermolens op te
vestigen. Op verschillende plaatsen in de stad zijn
restanten van molengebouwen te vinden, of verwijzen namen naar verdwenen molens. Op het domein
van het Arenbergkasteel staat een molen waarvan
het molengebouw een tijdlang dienstdeed als faculteitsbibliotheek. Edouard Remy kocht in 1855 een
watermolen in Wijgmaal. Daaruit is aan de Vaart zijn
fabriek en zijn later de huidige fabrieken BeneoRemy gegroeid. In de Molenstraat in Kessel-Lo is
de romp van een windmolen te vinden. De oude
graanwatermolen van de Abdij van Park is onlangs
hersteld en wordt gebruikt voor demonstraties.

Welpennest © Scouts en Gidsen Museum

Jeugd(bewegingen)
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In Leuven en zijn deelgemeenten zijn sinds lang
een heel aantal groepen actief die behoren tot
Vlaamse jeugdbewegingen, met name Scouts en
Gidsen en de Chiro. Leuven was in 1913 een van
de eerste steden waar een Scoutsgroep werd
gesticht. In de vroegere Sint-Geertruiabdij is het
Scouts en Gidsen Museum gehuisvest. Daar wordt
sinds 1969 de geschiedenis van scouting bestudeerd, verzameld en gearchiveerd. Objecten, documenten en verhalen vormen de basis voor een
uitgebreide tentoonstelling.

Molencomplex Moulins de la Dyle, 1982 © Straathistories Groot Redingenhof

Muziek en dans

Onderwijs
(basis en secundair)

In 1898 wordt in het Sint-Donatuspark (Stadspark)
de nog bestaande muziekkiosk opgetrokken. Wat
ons dan weer brengt bij de al dan niet koninklijke
fanfares en harmonieën die Groot-Leuven rijk is. En
volgens het eigen zeggen van de betrokkenen waren de vroege jaren 1970 tot de vroege jaren 1980
memorabel voor de Leuvense pop- en rockmuziekscene…
Alamire Foundation is een internationaal centrum
voor de studie van de muziek van de Lage Landen.
Haar Huis van de Polyfonie in de Mariapoort van de
Abdij van Park is een trefpunt voor onderzoekers
en mensen uit de muziekpraktijk. MATRIX [Centrum
voor Nieuwe Muziek] is een kunsteducatieve organisatie en verzamelt erfgoed in de vorm van bladmuziek van klassieke muziek sinds 1950. Resonant
is het expertisecentrum voor het muzikaal erfgoed
in Vlaanderen en Brussel. Dans’ant is een onderzoeksproject over dansgeschiedenis in Vlaanderen
in brede zin. Leuven Orgelstad vestigt de aandacht
op het orgelpatrimonium en bevordert de Leuvense
orgelcultuur.

Natuur (bossen, parken,
tuinen, bomen)
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De omgeving van Leuven is groen, dankzij de abdijen en ook dankzij Heverleebos en Meerdaalwoud,
ooit samen met het Zoniënwoud een onderdeel van
het uitgestrekte Kolenwoud en later een jachtgebied van de heren van Heverlee (Arenberg). Ook
in de stad zelf is heel wat natuurlandschappelijk
erfgoed aanwezig. Denk onder meer aan de waterlopen die de structuur van de stad mee hebben
bepaald en nog bepalen. Vaak zijn ze overwelfd.
De online inventaris Onroerend Erfgoed vermeldt
voor Leuven 22 tuinen en parken, en enkele
zeldzame erfgoedbomen. De grootste boom van
Leuven, met een kruin van meer dan 90 meter,
staat in Wijgmaal. De Kruidtuin, in 1738 aangelegd
en verplaatst in 1824, is de oudste van het land. Hij
is aangelegd voor de studenten geneeskunde van
de universiteit. Het stadspark Sint-Donatus is dan
weer ontstaan door onder meer het samenvoegen
van de tuinen van drie colleges. Oases van rust
en stilte – ook erfgoed! – zijn verder het park van
Keizersberg, de historische vijvers en het domein
van de Abdij van Park en de tuin van het voormalige
kartuizerklooster.

“Iets wat tot nu toe niet of
te weinig onderkend wordt,
is dat natuur en stad geen
tegengestelden zijn. Een stad
is een biotoop met een eigen
dynamiek en eigenschappen
die samen bepalen hoe de
natuur in een stad eruitziet.
Erfgoed speelt daar
een rol in.”
Yves Vanden Bosch
Natuurpunt

Archieven en collecties van de Leuvense scholen
zijn aanwezig in het Stadsarchief, het Rijksarchief,
KADOC-KU Leuven en Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee.
Sint-Pieters Ambachtschool © Stadsarchief Leuven

Resonant © Pieter Baert
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Leuven is sinds lang een scholenstad met een
bovenlokaal bereik. Een voorbeeld van een vroegmoderne school staat in de Naamsestraat, waar in
1567 een Armenschool verrijst naast de pastorij
van de Sint-Kwintenskerk. Uit de 19de eeuw dateren de vele (vrije en gemeentelijke) basisscholen
in de stadswijken en deelgemeenten. In de Redingenstraat zijn restanten van de voormalige SintAntoniusschool van de Broeders van Liefde (1932)
te vinden, een lagere school en beroepsopleiding
voor kleermakers, schoenmakers en schrijnwerkers.
De feestzaal in neotraditionele stijl uit 1959 staat
er nog.
Inzake secundair onderwijs heeft Leuven in het
oog springende bouwwerken en scholen met
een reputatie. Zo is het voormalige universitaire
Drievuldigheidscollege nu een secundaire school
en zijn onderdelen van het Sint-Pieterscollege en
het Paridaensinstituut beschermd als monument. In
Heverlee bouwen de zusters annuntiaten met het
Heilig-Hartinstituut een uitgebreid scholencomplex
uit. De Helleputtevleugel, Van Reethvleugel en
grote delen van de buitenaanleg zijn beschermd.
De paters karmelieten bouwen aan de andere kant
van de gemeente het Sint-Albertuscollege. In het
stadscentrum wordt in 1920 in de Dekenstraat de
voormalige Sint-Pieters Ambachtsschool (SPAS)
gebouwd, in opdracht van de Gilde voor Ambachten
en Neringen; een stukje is nog herkenbaar. Nog in
het stadscentrum bouwt men in 1937-1940, naar
een ontwerp van Henry Van de Velde, een moderne
technische school. Dit complex heet vandaag Tweebronnen en huisvest de Openbare Bibliotheek en
het Stadsarchief.

Erfweg © Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee

Leuven had sinds de 18de eeuw een reeks concert-, theater- of danszalen. Die zijn bijna allemaal
verdwenen door de oorlogsbrand van 1914 of
door stadsvernieuwing. In 1867 wordt de huidige
stadsschouwburg gebouwd, die in 1914 ook erg
geleden heeft. De schouwburg en zijn toneelerfgoed (bv. decors uit 1938) maken nu deel uit van
de gebouwen van 30CC. Ook in Leuvense kerken
wordt muziek uitgevoerd. Daarin spelen de aanwezige orgels niet zelden een rol. Het koordoksaal in
de Sint-Pieterskerk, een zeldzaamheid in ons land,
dient af en toe als podium voor muziekuitvoeringen.

Miniatuur uit Bijbel van Anjou © Pieter Baert

Religie en
levensbeschouwing

Kerken, abdijen, begijn- en
kerkhoven

Leuven is bijzonder rijk aan religieus,
vooral rooms-katholiek erfgoed. Dat
komt door de aanwezigheid van vele
kerken, belangrijke abdijen, twee begijnhoven en tal van andere instellingen. Ook de universiteit speelt hierin
een vooraanstaande rol.

In 1252 worden naast de Sint-Pietersparochie vier
zelfstandige parochies opgericht: Sint-Kwinten,
Sint-Jacob, Sint-Geertrui en Sint-Michiels. Op
dat moment zijn er in Leuven ook al belangrijke
abdijen, zoals de Abdij van Vlierbeek en de Abdij
van Park. De Heemkundige Kring Abdij van Vlierbeek ontfermt zich over de site en legt sinds 1945
documentatie erover aan. De stad Leuven neemt in
2011 het volledige domein en gebouwenpatrimonium van de Abdij van Park in erfpacht van de paters
norbertijnen. Samen met de vzw Abdij van Park
en de Vrienden van de Abdij van Park vzw bekommert ze zich sindsdien om de gelijknamige abdijsite
en haar restauratie. De Sint-Geertruiabdij dateert
uit de 13de eeuw en de Abdij Keizersberg is veel
recenter (vanaf eind 19de eeuw). Een belangrijk
landmark daar is het grote Onze-Lieve-Vrouwebeeld
van de Leuvense beeldhouwer Benoît Van Uytvanck
in de tuin (1906).

Glasraam Abdij van Park © David Jacobs

Heel wat Leuvense religieuze instellingen bewaren
in de stad ook hun documentair erfgoed en met de
cultus verbonden objecten. Enkele kloosterbibliotheken en -archieven in situ zijn deze van Abdij van
Park, de Abdij van Keizersberg en de annuntiaten in
Heverlee. Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee
beheert en bemiddelt het erfgoed van de congregatie en haar werken. M-Museum Leuven beheert
naast de eigen collectie religieuze kunst de museale
collectie van de Schatkamer van de Sint-Pieterskerk.
Ook het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur
(CRKC), expertisecentrum voor religieus erfgoed in
Vlaanderen en Brussel, beheert een verzameling
religieuze kunst en cultuur. Met de collecties van de
abdij zelf vormt die de basis van het Museum voor
Religieuze Kunst en Cultuur in de abdij.
Twee erfgoedbibliotheken met religieuze collecties
van over heel Vlaanderen zijn KADOC en ook de
Maurits Sabbebibliotheek, de bibliotheek van de
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van
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de KU Leuven. Zij bewaart handschriften, incunabelen en oude drukken, waaronder de Bijbel van Anjou
en de bibliotheek Kardinaal d’Alsace. KADOC, het
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie,
Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, is
behalve een erfgoedbibliotheek ook een cultureel
archief en een onderzoeksinstelling. Het nauw met
KADOC samenwerkende Evadoc bekommert zich
om het documentair erfgoed van de protestantsevangelische geloofsgemeenschap in Vlaanderen.
KADOC draagt ook in toenemende mate verantwoordelijkheid voor het (religieuze) erfgoed van de
etnisch-cultureel diverse minderheden in Vlaanderen.
In het klooster van de Paters der Heilige Harten
bewaart en ontsluit Damiaan Vandaag het Damiaanarchief en de -collectie. In Leuven wordt
Pater Damiaan ook herinnerd dankzij zijn graf in de
Sint-Antoniuskapel en een standbeeld in de Brusselsestraat.

Maurits Sabbebibliotheek KU Leuven © Pieter Baert

Roerend erfgoed

Het Leuvense Groot Begijnhof, een leefgemeenschap voor vrouwen, wordt rond 1232 opgericht
buiten de toenmalige stadsomwalling aan de Dijleoevers. Het is sinds 1998 samen met 13 andere
Vlaamse begijnhoven erkend als UNESCO Werelderfgoed. Een tweede, Klein Begijnhof ontstaat bij
de Sint-Geertruiabdij, ook in de 13de eeuw. En na
de stichting van de universiteit richten heel wat
ordes en congregaties in Leuven een refuge en later
een studiehuis op. Geen stad in de Lage Landen
heeft zoveel voormalige katholieke ‘instituten’ als
Leuven.
Het belangrijkste funerair erfgoed bevindt zich op
de stedelijke begraafplaatsen en die van Abdij van
Park.

Reuzen

ReuzeLeuven © Erfgoedcel Leuven

In Leuven wonen drie reuzen: Kobe Koeienschieter,
Jan Van den Graetmolen en Fiere Margriet. MMuseum Leuven bewaart ook het hoofd van reuzin
Megera uit de eerste helft van de 16de eeuw; zij
liep mee in de ommegang. De drie reuzen worden
uitgedragen door de reuzenverenigingen Orde van
de Pietermannen, Buurtwerking Groot Redingenhof
en de Mannen van 73. De reuzencultuur is in 2015
toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Sport
Uiteraard zijn er ook in Leuven tradities als het
gaat over voetbal, basketbal en andere populaire
sporten, om de olympische medaillewinnaars in de
atletiek Gaston Roelants en Emiel Puttemans niet
te noemen. Baanwielrenner Jef ‘Poeske’ Scherens
wordt sinds 1963 jaarlijks herdacht in de Grote Prijs
Jef Scherens, een wielerwedstrijd in en rond de
Leuvense binnenstad.
Maar ook volkssporten als het struifwerpspel en
het struifvogelspel waren lang populair. Van het
eerste zijn nog wat sporen te vinden: struifbakken
op de Bruul en een struiverslokaal in Kessel-Lo aan
het buurtcentrum Casablanca. M-Museum Leuven
beheert objecten van de verdwenen Leuvense
struifvereniging Les Bon Vivants de Saint-Jacques
(1873).

Universiteitsachief KU Leuven © Pieter Baert

Leuven is sinds lang een belangrijk knooppunt van
de ‘ijzeren weg’. De Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo waren beeldbepalend. Een hele tijd was er
in Leuven ook een spoorwegmuseum (met stoomlocomotieven). De onlangs opgeheven Werkgroep
Spoorwegmuseum ijverde jaren voor het behoud
ervan. De collectie verhuisde naar Schaarbeek
(Train World). Eén ferm object bleef in Leuven: de
locomotief Rosalie. Zij leverde tientallen jaren dienst
op de terreinen van de Remyfabrieken in Wijgmaal.
Onder impuls van de werkgroep Van Wicmale tot
Wijgmaal werd Rosalie vanuit Leuven overgebracht
naar de fabrieksterreinen in Wijgmaal.

Het archief van de oude universiteit (1425-1797)
is wereldwijd een van de omvangrijkste en best
bewaarde universiteitsarchieven. Het behoort sinds
2014 tot het Memory of the World Register van
UNESCO en bevindt zich deels in het Rijksarchief
en deels in het Universiteitsarchief. Het Rijksarchief
bewaart ook het archief van de Rijksuniversiteit
Leuven (1817-1835). Het administratief archief van
de Katholieke Universiteit Leuven (1834-1968) en
de KU Leuven (1968-heden) wordt bewaard door
het Universiteitsarchief, zoals ook archieven van
hoogleraren en universitaire instellingen.

DEEL 1 - KLEINE ENCYCLOPEDIE VAN HET ERFGOED IN LEUVEN - HISTORISCHE KAPSTOKKEN

De twee branden van de Universiteitsbibliotheek
(augustus 1914 en mei 1940) leidden tot een
enorm verlies aan historische boeken en handschriften. Nadien werd tweemaal sterk ingezet
op de verwerving van boeken en documenten in
verband met de universiteit en het verleden van de
regio en het land. Er zijn nu opnieuw uitgebreide
boeken- en handschriftencollecties, zoals in de
Maurits Sabbebibliotheek en in de Bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek. Daar worden
ook documenten en privéverzamelingen, vaak van
wetenschappelijke aard, bewaard. Het fonds Archief
en Museum van het Studentenleven is een uitgebreide verzameling documenten en objecten over
‘leven aan de universiteit’.

▲
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Prof. dr. ir. Gilbert Declerck
bestuurder Imec International en
voorzitter Leuven MindGate

Universiteit

Leuvense Stoempersclub © Stadsarchief Leuven

De Toewip is een bekend volkscafé in Leuven met
achterin de laatste indoor staande wip in VlaamsBrabant; ze wordt nog gebruikt. De Leuvense Kropper, bekend in de duiventeelt, is een oude rasduif
die is ontstaan in en rond Leuven.

Spoorwegen

“Met Erasmus, Vesalius, Thomas
More… is Leuven al meer dan
500 jaar een centrum van de
wetenschap in de westerse
wereld. Leuven MindGate wil
de stad vandaag wereldwijd op
de kaart zetten in het domein
van gezondheidszorg, hightech
en creativiteit. Vanuit het
wetenschappelijk erfgoed dat
Leuven rijk is, leren we onze huidige
kennis beter appreciëren. We
hebben zo veel te bieden!”

Gered van
de sloop!
Hertogendal, waar zich een groot aantal
Leuvense zorggebouwen bevindt, wordt
de komende jaren omgevormd tot een
duurzame nieuwe stadswijk. Het voormalige gebouw van de Faculteit Geneeskunde (het Institut Agronomique) in de
Minderbroedersstraat zou aanvankelijk
afgebroken worden, maar bleef door
toedoen van het Leuvens Historisch
Genootschap gespaard. Ondertussen is
het gerestaureerd en in gebruik genomen. Ook andere historische gebouwen
op de site, zoals het 19de-eeuwse deel
van het vroegere gasthuis, vleugels van
Materniteit en Pediatrie, het Instituut
Maisin en het Vesaliusinstituut worden
gerestaureerd en herbestemd.
Of hoe continuïteit en vernieuwing hand
in hand kunnen gaan. Die combinatie
maakt een stadsomgeving rijker.

Zorg

Museum HistarUZ © Pieter Baert

▲

Ook wetenschappelijk onderzoek genereert
erfgoed. Documenten, boeken en objecten die
onderzoekers gebruiken of die uit hun onderzoek
voortkomen, verliezen vaak na een tijd hun wetenschappelijke waarde. Het worden historische
getuigen van de evolutie van de wetenschap en ze
krijgen erfgoedwaarde. Deze academische erfgoedcollecties zijn soms omvangrijk en er wordt een
aanzet van museumwerking rond uitgebouwd, zoals
in het Museum voor Dierkunde en het Computermuseum. Andere collecties zijn qua omvang
bescheidener, maar zijn didactisch van belang,
zoals de collectie-Verwimp (meetinstrumenten),
de motorencollectie en de collectie gesteenten.
Ook archieven van privépersonen kunnen de basis
vormen voor een academisch-erfgoedwerking, zoals
het archief van de Joodse filosoof Edmund Husserl,
dat uit handen van de nazi’s werd gered.

Leuven heeft een oude zorgtraditie, die
zich vooral in een welbepaald deel van de
stad situeert. De zorg is verbonden met de
universiteit, maar begon al in 1220 met de
oprichting van een gasthuis (nu Romaanse
Poort). De farmaceutische plantentuin
(de oude Hortus en de huidige Kruidtuin)
herinnert aan de opleiding van studenten in de geneeskunde. Vlakbij staat het
anatomisch theater uit 1744, het oudste
van het land en een van de zeldzame in
Europa die zijn bewaard. Het universitaire
Sint-Pieterziekenhuis ontstaat en groeit in
de 19de eeuw op de terreinen naast het
oude Sint-Elisabethgasthuis. Na de Eerste
Wereldoorlog wordt in fasen het ziekenhuis Sint-Rafaël gebouwd. Er komt dan ook
een verpleegsterschool: de verblijfsruimten worden ondergebracht in een grote
nieuwbouw, de klaslokalen in een oude
stadsschool.
Heel wat oudere collecties meubels,
toestellen en documenten in verband met
medische zorg bleven bewaard. HistArUZ,
in de gebouwen van het oude Instituut
Maisin en de Sint-Elisabeth-verpleegsterschool in het Sint-Rafaëlziekenhuis,
verzamelt en ontsluit het medisch erfgoed van de UZ Leuven van de voorbije
honderd jaar, zowel objecten als foto’s en
documenten.

Museum voor Dierkunde KU Leuven © Pieter Baert
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Waar we het allemaal
niet over hadden
Het overzicht in de vorige bladzijden is
omvangrijk en geeft een idee van de rijkdom en de diversiteit van het erfgoed in
Leuven. Toch is het ‘maar’ een selectie en
blijft heel wat erfgoed hier onbelicht. We
concentreerden ons vooral op erfgoed
waarrond er een gemeenschap actief is.
Veel blijft hier dan ook onbesproken:
denk aan de architecturaal waardevolle
privéwoningen. Of aan de heraldiek, met
haar kleurrijke en feestelijke wapenschilden en vlaggen. In Leuven was er ook een
belangrijke militaire aanwezigheid. Erfgoed
in verband met minder aangename sociale
realiteiten – armoede, sociale uitsluiting,
kansengroepen – komt vandaag minder
aan bod. Er is het erfgoed in verband met
de vele verdwenen bioscopen of danszalen
uit de eerste helft van de 20ste eeuw die
tot een heel stuk na de Tweede Wereldoorlog actief bleven. Wat sport betreft, is
er uiteraard nog veel meer ‘levend verleden’ dan wat hier wordt genoemd, net als
in ondernemingen.
Over en rond al dat erfgoed vertellen we
verhalen, volgens sommigen hét onderscheidende kenmerk van de soort die
‘mens’ heet. Ook in Leuven tieren die
verhalen welig. En zo kunnen we nog wel
even doorgaan…

Stadsarchief Leuven © Pieter Baert

De Leuvense deelraad erfgoed telt momenteel 31 organisaties, instellingen en verenigingen
van allerlei aard die dagelijks voor het erfgoed in de weer zijn. Als we ze opdelen in categorieën,
is dit het beeld: 12 musea, archieven en erfgoedbibliotheken, 12 erfgoedverenigingen,
3 expertisecentra, 3 documentatie- en onderzoekscentra en de erfgoedcel.

Van lokaal tot Vlaams
14 van deze erfgoedactoren werken op lokaal niveau en met het Leuvense erfgoed. 3 hebben een regionale werking die de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt. 14 erfgoedorganisaties ontplooien vanuit Leuven een werking
die relevant is voor heel Vlaanderen en/of België, en vaak zelfs internationaal. 5 daarvan worden door Vlaanderen
ondersteund. 7 collectiebeherende erfgoedorganisaties verwierven ondertussen een kwaliteitslabel van Vlaanderen.

De Leuvense erfgoedsector in cijfers

DEEL 2

De Leuvense
erfgoedsector:
feiten en
cijfers

Het beeld van de Leuvense erfgoedwerking wordt indrukwekkend wanneer we ons realiseren welke betrokkenheid
van mensen, output en publieksbereik al dat werk op jaarbasis vertegenwoordigt. En dan beperken we ons hier
nog tot de cijfers voor het roerend en immaterieel erfgoed.

Mensenwerk
Bij de erfgoedwerking in Leuven zijn ruim 4700 mensen actief betrokken. De diverse erfgoedverenigingen hebben
samen ca. 4000 geregistreerde leden en tellen meer dan 155 actieve bestuursleden. De globale werking van de
erfgoedorganisaties in Leuven wordt gerealiseerd door 190 beroepskrachten (voltijdse eenheden) en meer dan 400
vrijwillige medewerkers.

Het publiek
De erfgoedwerking in Leuven resulteerde in 2015 in bijna 900 publieksgerichte activiteiten en meer dan 100
afzonderlijke publicaties. Het publiek dat in 2015 met erfgoedactiviteiten werd bereikt mogen we voorzichtig maar
toch realistisch schatten op meer dan 190.000 unieke bezoekers.

De stukken
De in Leuven bewaarde erfgoedcollecties tellen meer dan 300.000 individuele objecten van elke denkbare aard en
omvang. De archiefinstellingen in Leuven beheren samen ruim 61 kilometer archiefstukken. De boekencollecties
die erfgoedactoren duurzaam beheren, omvatten ca. 600.000 items. De boeken uit de openbare bibliotheek zijn
hierin dus niet meegerekend en evenmin de boeken in de universitaire
bibliotheken die niet tot het erfgoed gerekend worden.
Al dat erfgoed kan je bewonderen en raadplegen in 15 musea, archief- en documentatiecentra en erfgoedbibliotheken. Online zijn er
talrijke websites zoals erfgoedplus.be, erfgoedcelleuven.be, kuleuven.
be, religieuserfgoed.be, cinemaleuven.be, hetvirtueleland.be, ...

Wat als…?
Als de bevolking zelf voor dit roerend erfgoed zou zorgen, zouden er
in elke Leuvense huiskamer gemiddeld 7 erfgoedobjecten, 1 meter archiefstukken en minimaal 14 oude boeken uit erfgoedcollecties bewaard
worden.
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“Eigen aan Leuven zijn
de schitterende collecties
en een hoog niveau van
kennis en expertise op een
overzichtelijke geografische
schaal.”
Denise Vandevoort
schepen van Cultuur

© KADOC- KU Leuven
Thermotechnisch Instituut © KU Leuven

Topstukken

Expertise

Leuven telt 24 topstukken die zijn ingeschreven op de Vlaamse inventaris. Daar horen onder meer bij: de Edelheertriptiek en de kalenderwijzerplaat uit M-Museum Leuven, de Bijbel van Anjou en de stadskroniek Boonen, schilderijen van Dirk Bouts, de filmcollectie van de Witte Paters, de collectie thermotechnische machines van de KU Leuven
en het archief van Pater Damiaan. Het Archief van de Oude Universiteit is door UNESCO opgenomen in het register
Geheugen van de Wereld.

Opvallend is hoeveel erfgoedexpertise er in Leuven aanwezig is. Dat heeft veel te maken met de aanwezigheid
van de universiteit: Leuven is sinds lang een van de belangrijkste intellectuele centra van het land. In de stad wordt
al eeuwenlang erfgoed verzameld, bewaard, gekoesterd, beschreven en bestudeerd, de basis van elke duurzame
erfgoedwerking.

1802 objecten uit Leuven worden vermeld in de inventaris Onroerend erfgoed: het gaat dan om bouwkundig,
archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.

In Leuven en aan de universiteit zijn tal van technische erfgoedexperts actief die gerenommeerd zijn in binnen- en
buitenland. Denk aan specialisten en labo’s die zich toeleggen op conservatie en restauratie. Maar ook aan de
technici die apparaten ontwerpen om zowel gedigitaliseerd als ‘digital born’ erfgoed duurzaam te bewaren en te
ontsluiten. Al deze spelers dragen bij tot de uitstraling van Leuven als erfgoedcentrum van landelijk en internationaal
belang.

Evenwichtig

Mijlpalen

Een erfgoedwerking, dat gaat over diverse facetten. Ook op dat vlak vormen de Leuvense actoren een complementair en evenwichtig netwerk, blijkt uit een bevraging.

Dat in Leuven erfgoed de voorbije jaren aan belang toenam, bewijzen enkele mijlpalen:

Onroerend erfgoed

Het fysiek zorgen voor en het optimaal bewaren van erfgoed, het beschrijven en documenteren, het ontsluiten
en door publiekswerking toegankelijk maken van erfgoed: al deze facetten hebben globaal een gelijk aandeel in de
tijdsinvestering binnen de erfgoedsector. Enkele organisaties zijn daarnaast ook bezig met ondersteuning en bemiddeling binnen hun sector, in hoofdzaak of gedeeltelijk.

‘Wie Leuven zegt, benoemt
tegelijk een stad en een
universiteit. Het erfgoed
in Leuven getuigt intrinsiek
ook van die twee-eenheid. De
universitaire gebouwen, collecties
en tradities bepalen mee het
uitzicht en de eigenheid van de stad.
Wat we delen, maakt ons ook samen
rijker. Vanuit die overtuiging
wil ook de universiteit haar
erfgoedpotentieel in Leuven verder
tot ontwikkeling brengen.”
Depot Rijksarchief © Pieter Baert

Prof. Dr. Katlijn Malfliet
vicerector voor cultuur van
de KU Leuven
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2000
Het
stadsarchief
verhuist naar
Tweebronnen
en krijgt een
modern
uitgerust
depot.

2002
De stad Leuven sluit een
convenant
cultureel erfgoed af met
de Vlaamse
Overheid

2006
KADOCKU Leuven
opent een
nieuw
erfgoedmagazijn
(KADOC II).

2009

2011

Het vernieuwde
M-Museum
Leuven opent
zijn deuren.

Het Rijksarchief in het
Villerscollege
krijgt een
nieuw erfgoeddepot.

2011
De restauratiecampagne
in de Abdij
van Park
begint.

2018

2017

2016

2014

2013

2011

De vredesbeiaard van de
Parkabdij
zal worden
ingespeeld.

In de Abdij
van Park
opent het
nieuwe
Dialoogmuseum voor
Religie, Kunst
en Cultuur.

Opening van
het Book Heritage Lab.

De toren van
de Universiteitsbibliotheek
gaat open
voor het
publiek.

De stad
Leuven werft
een adviseur
monumentenbeleid aan en
begint een
eigen
onroerenderfgoedbeleid
te ontwikkelen.

Det Huis van
de Polyfonie
opent in de
gerestaureerde Mariapoort
van de Abdij
van Park.

En er zijn nog veel plannen en dromen, zoals: de herbestemming van het historische stadhuis, de valorisatie
van het academisch erfgoed, de bouw van een gemeenschappelijk Leuvens erfgoeddepot…

Bibliotheek Abdij van Park © Pol Leemans
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De kracht
van erfgoed
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Uit de Vlaamse Stadsmonitor 2014 blijkt dat 72% van de Leuvenaars dat jaar een of meer
musea, tentoonstellingen of historische plaatsen heeft bezocht, in Leuven of elders.
Dat is het op één na hoogste aandeel voor heel Vlaanderen.
De Leuvenaar is dus uitgesproken erfgoedminnend. Dat brede draagvlak en de enorme
rijkdom aan erfgoed in Leuven versterken elkaar. Het sterk geprofessionaliseerde
erfgoedveld van organisaties en verenigingen zorgt ervoor dat wie in Leuven leeft, werkt
of er op bezoek komt, als vanzelfsprekend in contact komt met getuigen van het veelzijdige
Leuvense verleden. Je hoeft bij manier van spreken maar je neus buiten te steken…
Die brede en continue erfgoedwerking werkt op vele manieren aanstekelijk.

“In een snel veranderende
samenleving, worstelt onderwijs
met vragen als: hoe kunnen leeractiviteiten betekenisvol blijven?
En hoe kunnen we toekomstige
generaties voorbereiden op
hun rol in de samenleving? Een
kernbegrip in deze discussie
is steevast identiteitsvorming.
Hier kunnen leraren echter niet
alleen aan werken. Leuven heeft
daarbij nood aan brede scholen
die in verbinding staan met het
hun omringende erfgoed en die
partnerschappen aangaan met
de culturele en andere organisaties in hun buurt. De rijke
erfgoedwerking in Leuven kan
een krachtige stimulans zijn
voor deze vorm van community
development.”
Leen Alaerts
lector lerarenopleiding UCLL

De Grote Uitbraak.
Een belangwekkende
evolutie
Hoe langer hoe meer ontdekken ook andere maatschappelijke domeinen hoe een bewuste omgang met
erfgoed bijdraagt tot het realiseren van hun doelstellingen. Toerisme, de kunsten, handel en economie,
onderwijs, (sociaal-)maatschappelijk werk, de zorgsector, de medische sector, de jeugd… Allemaal hebben
ze baat bij het inzetten van erfgoed in hun zoektocht
naar nieuwe, betere methoden om mensen te bereiken, aan te spreken, te verleiden, te ontspannen... Of
om scholen te bedienen, mensen te verzorgen, levens
te verdiepen...
Daarnaast hebben al die maatschappelijke domeinen
zélf ook eigen tradities. Ze zijn naast toekomstgerichte
ontwikkelaars van nieuwe methoden en werkvormen
ook beheerders van hun eigen erfgoed. Dat is voor
velen een nieuwe rol, waarvoor ze in de erfgoedsector partners vinden die hen kunnen helpen: hoe
doe je dat, zorg dragen voor de getuigen van je eigen
verleden?
© Stadsarchief Leuven

ERFGOED ACTIVEERT
Erfgoed uit de eigen omgeving, verbonden met (persoonlijke of familiale) geschiedenissen, gebeurtenissen,
tradities, volkse gebruiken, verhalen… Het spreekt mensen aan, ‘vermenselijkt’ het erfgoed en zet aan tot actie.
In tijden van individualisering, waarin het traditionele verenigingsleven onder druk staat, kan er op deze activerende potentie van erfgoed volop ingezet worden.
De cijfers uit het vorige deel tonen aan dat er in Leuven veel maatschappelijk ‘erfgoedkapitaal’ is. Het aantal
vrijwilligers rond erfgoedprojecten en -initiatieven bij verenigingen, buurtkringen, vriendenverenigingen… is
groot. Ook professionele erfgoedinstellingen kunnen rekenen op een geëngageerde en grote groep vrijwilligers.
Allerhande initiatieven nodigen Leuvenaars uit om
actief deel te nemen en te participeren. Traditionele verenigingen kampen weliswaar soms met
een gebrek aan verjonging – niet typisch voor de
erfgoedsector – maar de diversiteit aan erfgoedge“Verbazend hoe weinig aandacht
meenschappen, al dan niet in een formele context,
onze streekgeschiedenis kreeg in
blijft groot.

mijn schooljaren. Plezant dat we de
bewaring nu nog mogen en kunnen
ontdekken…”

• Op de Erfgoeddag van 2014 organiseerde de Leuvense universiteitsbibliotheek een Europeana Collection Day.
Leuvenaars met familieverhalen en -objecten over de Eerste Wereldoorlog (tekeningen, prenten, dagboeken…)
werden uitgenodigd om naar de bibliotheek te komen. Meer dan 85 mensen gingen op de uitnodiging in. Met
een team van 35 vrijwilligers werden de verhalen opgetekend en de objecten geregistreerd in de databank van
Europeana.
• In 2014 startte Damiaan Vandaag, met de steun van de deelraad Erfgoed, met een crowdfundingcampagne voor
de restauratie van een uniek Hawaiiaans muziekhandschrift uit de Damiaancollectie van de paters picpussen.
Na amper twee maanden was het verhoopte minimumbedrag binnengehaald. De eindsom lag zelfs 37% hoger.
Dankzij de steun van de gulle gevers werd het handschrift niet enkel gerestaureerd, maar klonk het ook opnieuw,
tijdens een concert in het voorjaar van 2015. De rest van het geld werd gebruikt om de audiovisuele opnames van
het concert en de digitalisering van het gerestaureerde handschrift te bekostigen. Het Leuvense Damiaanproject
kreeg niet alleen steun en sympathie van de lokale gemeenschap rond Pater Damiaan. De restauratie sprak ook
andere doelgroepen aan: muziekliefhebbers, boekenwurmen en Damiaansympathisanten.

Erwin Mertens
slagerij De Kapblok

Campagnebeeld crowdfunding handschrift Damiaan Vandaag © Robbe Maes

De gesprekken die we voerden maken ook dit
duidelijk: via erfgoed zijn mensen op zoek naar
mogelijkheden om iets te betekenen, zich te engageren, te leren en te ontdekken. Kortom, ze zoeken
naar zelfverrijking in de niet-materiële zin van het
woord. Heel graag beleven ze dat in groep, om zo
hun sociale banden te versterken.

De motiverende kracht van erfgoed in de praktijk

• In het project Straathistories. Leuvense buurten in
woord en beeld, dat is opgestart in 2011, krijgen
buurtbewoners de kans om samen het erfgoed
en de geschiedenis van hun straat of buurt te
onderzoeken en te beschrijven. De erfgoedcel
begeleidt hen daarbij. Het eindresultaat is een
mooie brochure én mensen die elkaar leren kennen. Zes buurten gingen de uitdaging al aan, wat
een mooie reeks buurtbrochures opleverde. Drie
buurten zijn op dit moment aan de slag.
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Vrijwilligers © Stadarchief Leuven

• Het stadsarchief van Leuven ging in 2009 van start met het project Itinera Nova. Doel: de meest omvangrijke
archiefbron uit het ancien régime digitaliseren en gaandeweg online ontsluiten. Het gaat om 1128 registers
van de Leuvense schepenbank, die samen meer dan vier eeuwen (1362-1795) bestrijken. Ze vormen een belangrijke maar tot op heden onontsloten historische bron voor de geschiedenis van Leuven en het hertogdom
Brabant. Dat zijn de huidige provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant in Nederland. Het project maakt gebruik van de modernste technieken. Een gemeenschap van meer dan 70 vrijwilligers zet zich in de vrije tijd in om deze handgeschreven registers folio na folio in te scannen en
te transcriberen. Ook voor een project rond de
wederopbouw van Leuven dienden zich meteen
25 vrijwilligers aan.

ERFGOED TELT
Erfgoed draagt op diverse manieren bij tot de aantrekkelijkheid van Leuven. Ook zijn economisch potentieel is niet
te onderschatten. Onderzoek wijst uit dat bedrijven zich graag vestigen op dynamische, creatieve en authentieke
locaties. Plaatsen met een grote erfgoeduitstraling en een breed cultureel aanbod genieten hun voorkeur. Het is een
facet dat moeilijk in cijfers te gieten is.
Erfgoed gaat uiteraard hand in hand met toerisme. De aanwezigheid van kunsthistorisch patrimonium en cultuurhistorische bezienswaardigheden is een belangrijke motivatie om voor een stad te kiezen, vooral voor de (economisch
interessante) verblijfstoerist. Erfgoed is daardoor ook indirect een belangrijke schepper van werkgelegenheid.

Leuven kan van zijn pleinen en historische plaatsen nog meer plekken maken waar economie, erfgoed en toerisme
kunnen samengaan. De Vismarkt bijvoorbeeld is een plein met een ziel. Dat kan nog meer worden uitgespeeld.
Daarnaast is het ook een interessante locatie voor ondernemingen. Ook het religieuze en het academisch erfgoed
kan toeristisch beter ontsloten worden. Kortom, het Oxford aan de Dijle mag zijn troeven best nog beter inzetten.

Investeren in Rogier
In 2009 opende M-Museum Leuven met een toptentoonstelling rond Rogier van der Weyden. Daar
kwamen 150.000 bezoekers op af. Een onderzoek
naar de economische impact van de tentoonstelling is illustratief. Van de 150.000 bezoekers gaven
112.000 aan dat zij speciaal naar Leuven waren gekomen voor de tentoonstelling. Deze 112.000 extra
toeristen spendeerden in de stad samen 7,3 miljoen
euro. Dat is gemiddeld 65 euro per bezoeker.
700.000 euro gaven deze bezoekers uit aan tickets
voor de tentoonstelling. De grootste financiële
impact vinden we in de restaurants en cafés. De
bezoekers spendeerden 3,5 miljoen euro aan maaltijden en drank. Op de tweede plaats komen de
winkels: toeristen die speciaal voor Rogier Van der
Weyden naar Leuven kwamen, gaven 1,6 miljoen
euro uit aan shopping. In de derde plaats profiteerde de hotelsector van de tentoonstelling: 1,2
miljoen euro.

Abdij van Park © Pieter Baert

Erfgoedtoerisme rendeert en werkt als hefboom
voor de toeristische economie. Elke euro die in deze
tentoonstelling is geïnvesteerd heeft 2 euro opgebracht.
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De beleving, toegankelijkheid en laagdrempeligheid moeten hierbij steeds centraal staan. En het historisch patrimonium van de stad mag zijn ziel niet verliezen. De authenticiteit van de plek mag niet verloochend worden: dat keert
zich op termijn tegen jezelf. Een totaalconcept, een globale visie en een breed draagvlak zijn essentieel.

ERFGOED VORMT

De Zeven Sacramenten in M-Museum Leuven © KMSKA

Investeren in de abdij
Voor de Abdij van Park, een topmonument met
internationale uitstraling, is recent een toekomstvisie ontwikkeld. Die houdt zowel rekening met de
typische cultuurhistorische finaliteit van de plek als
met de economische haalbaarheid van de restauratie en de toekomstige exploitatie. De hoge authenticiteitswaarde en kenmerkende identiteit van het
geheel waren al in 2004 het voorwerp van een
masterplan. Alle betrokken partners, onder leiding
van de stad Leuven, gingen akkoord met dit plan,
dat nu gefaseerd wordt uitgevoerd.
Het exploitatiemodel voor de Abdij van Park gaat uit
van jaarlijks gemiddeld 70.000 bezoekers, die zowel
komen voor het Museum voor Religieuze Kunst als
voor de abdij en haar omgeving. Naar verwachting
zal 20% van de abdijbezoekers hun bezoek combineren met andere voorzieningen en bezienswaardigheden in Leuven. Dit betekent circa 14.000 extra
bezoekers voor de binnenstad. Een kleiner deel
(circa 4000 ) zal voor een overnachting kiezen.
De totale (jaarlijkse) economische betekenis van
de combinatie abdij- en stadsbezoek kan oplopen
tot 2.730.000 euro. Dat komt overeen met een
werkgelegenheid van circa 20 voltijdse eenheden,
of ongeveer 25 tot 30 banen.

De educatieve waarde van erfgoed staan buiten kijf.
Erfgoed en de bijbehorende erfgoedwerking zorgen
voor nieuwe kennis. Vaak leiden ze tot een beter
begrip van de geschiedenis en het verleden, en een
scherper historisch besef. Presentaties rond erfgoed
laten contexten zien, actualiseren betekenissen en
boren nieuwe betekenislagen aan. Erfgoededucatie
kan ook de interesse en het respect voor erfgoed
zelf verhogen.

“Bij de groeiende Europese contacten en uitwisselingen is het erfgoed
een goede insteek. Het illustreert en
verduidelijkt wat ons op onderwijsvlak
bindt en onderscheidt.”
Walter D’Hoore
algemeen directeur Heilig Hartinstituut Heverlee

Erfgoededucatie biedt een rijke context om naast
kennis ook vaardigheden en attitudes te verwerven.
Werken met erfgoed en met bronnenmateriaal
biedt kansen voor de ontwikkeling van informatieen onderzoekscapaciteiten. Het draagt bij tot de
vorming van het kritische vermogen van burgers,
waar vandaag de dag zo’n grote nood aan is, net als
aan historisch besef, een ander hot item.
Door een kwaliteitsvolle erfgoedwerking leren
mensen niet alleen meer over verhalen, objecten,
tradities, rituelen, eetgewoontes… In de bijbehorende ontmoetingen (h)erkennen ze ook de waarde die
een individu of een gemeenschap geeft aan zijn of
haar cultureel erfgoed. De steeds betere inzichten
in de redenen waarom mensen en gemeenschappen waarde hechten aan hun erfgoed, is een goede
basis voor interculturele dialoog, wat dan weer bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en burgerzin.

Archiefbezoek © Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee

Dit vormende aspect van erfgoed geldt voor deelnemers en participanten, maar ook voor de vele vrijwilligers
en stagiairs die aan erfgoedorganisaties zijn verbonden. Zij leren niet alleen inhoudelijk bij, maar krijgen in de
organisaties ook kansen om praktijkervaring op te doen. De gesprekken voor deze landschapstekening maakten
duidelijk dat persoonlijke ontwikkeling en het opdoen van diverse ervaringen belangrijke motivaties zijn om te
participeren aan erfgoedinitiatieven.
Dat biedt kansen om een stap verder te gaan en erfgoedplekken als permanente en informele leeromgevingen
te ontwikkelen. Daarbij kunnen we nog meer inzetten op kansen voor doelgroepen. Wat bijvoorbeeld met
niet-studerende jongeren? Hoe worden hun erfgoedvaardigheden gewaardeerd? Een mooi voorbeeld zijn
jongeren in leertijd die zich voorbereiden op zelfstandig ondernemen. Zij zijn dragers van allerlei immateriële
ambachtelijke vaardigheden en kennis. Daar kan veel meer op worden ingezet.

Book Heritage Lab © Lieve Watteeuw

Besef van uitsluiting en discriminatie
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en de lerarenopleiding van UCLL zetten een project op met leerlingen van de school Don Bosco Groenveld. Ze brengen een vergeten oorlogsgeschiedenis aan het licht: ze
sporen Joodse vluchtelingen op die als kind in hun school ondergedoken leefden, interviewen ze en bouwen
er een tentoonstelling over op.
Herinneringseducatie en historisch bewustzijn zijn twee belangrijke pijlers van dit project. Door te vertrekken van het lokale erfgoed wordt het historisch bewustzijn van de leerlingen over de Tweede Wereldoorlog
uitgebreid. Want naast het lokale verhaal van de joodse ondergedoken kinderen leren ze onder meer over
oorzaken en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, en over de holocaust, jodendom en nazisme. Hun kennis van deze periode in de geschiedenis neemt dus aanzienlijk toe. Het is ook mede dankzij de persoonlijke
getuigenissen dat de leerlingen inzien dat uitsluiting en discriminatie van een bevolkingsgroep desastreuze
gevolgen kan hebben en dat we een herhaling hiervan moeten vermijden.

ERFGOED INNOVEERT
Een van de belangrijkste redenen waarom we zoveel belang hechten aan erfgoed is ongetwijfeld het feit dat het
ons iets leert. Een handschrift, schilderij, document, object, foto…: al deze voorwerpen bevatten op de een of
andere manier informatie over hoe onze voorouders leefden en dachten. Dat wordt hierboven al beschreven.
Merkwaardig genoeg gaat het bij erfgoed daarnaast ook om andere zaken dan op het eerste gezicht lijkt. Een
prachtig verluchte bijbel is een belangrijke bron van kennis, niet vanwege zijn inhoud maar door de unieke miniaturen. Een prentbriefkaart uit de 19de eeuw leert ons vaak evenveel over de maker als over het onderwerp.

Digitalisering muziekhandschriften Vaticaan 2013 © Alamire Foundation

“Als een van de belangrijkste kenniscentra in Vlaanderen is Leuven vaak de
wieg van boeiende ideeën die later ook
effectief ingang vinden in onze samenleving. Dat tastbaar maken lijkt me een
belangrijke rol voor erfgoed.”
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Joris Scheers
voorzitter Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke ordening

Het wekt daarom weinig verbazing dat in vele
wetenschappelijke disciplines het interpreteren van
de betekenis van erfgoed een van de belangrijkste
bronnen van kennis is. Om vandaag op dit terrein het
verschil te kunnen maken zijn innoverende technieken nodig. Die worden in Leuven volop ontwikkeld.
Een andere uitdaging bestaat erin het brede publiek
op een vernieuwende en uitdagende wijze met
erfgoed kennis te laten maken door het ontwikkelen
van nieuwe digitale, veelal onlinetoepassingen.

Spitstechnologie in het erfgoed
•H
 et Digilab van de Leuvense universiteitsbibliotheek bouwde dankzij de samenwerking met Illuminare, met
VISICS (VISion for Industry Communications and Services, Departement Elektrotrechniek, ESAT) en met
verschillende bewaarinstellingen een unieke expertise op in het domein van de wetenschappelijke beeldvorming.
•D
 e Alamire Foundation heeft een eigen mobiel Alamire Digital Lab (ADL). Daarmee digitaliseert het in heel
Europa Vlaamse polyfonie en gregoriaanse muziek. Dit ADL is in staat digitale beelden te maken met de
hoogst mogelijke kwaliteit. Ze worden gevaloriseerd via de Integrated Database for Early Music (IDEM),
ontwikkeld door Alamire. IDEM is een interdisciplinaire databank van manuscripten en gedrukte boeken die
behoren tot het muzikale erfgoed van de Lage Landen van de vroege middeleeuwen tot 1800. Naast de
gedigitaliseerde documenten bevat de databank ook informatie over andere aspecten, zoals de verluchting,
vroegere opnames, edities enz. Deze bronnen kunnen geconsulteerd worden vanuit meerdere perspectieven en op verschillende niveaus. (www.idemdatabase.org).
•L
 ias, de geïntegreerde archivering van Libis-KU Leuven, biedt archivarissen en andere erfgoedbewaarders
een samenhangend geheel van oplossingen aan voor het beheren en valoriseren van digitaal en analoog
erfgoed, en voor de langetermijnbewaring van digitale objecten.
•H
 et Book Heritage Lab van de KU Leuven in de Maurits Sabbebibliotheek is een expertisecentrum en
hoogtechnologisch laboratorium van de KU Leuven. Het werkt rond het onderzoek en de conservatie van
handschriften, oude drukken en documentair erfgoed, zowel voor eigen Leuvens erfgoed als daarbuiten.

breiding onder impuls van jonge Leuvense ondernemers is De Hoorn een creatieve hub met grotere en
kleinere ondernemingen, én een publiek gebouw met voorzieningen voor horeca en evenementen. In april
2016 won De Hoorn de prestigieuze Prijs van de Europese Unie voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra
Award 2016 in de categorie Conservatie. De jury waardeerde onder meer de manier waarop een industrieel gebouw de creativiteit aanwakkert en zo het (imago van het) erfgoed versterkt.

ERFGOED INSPIREERT
Erfgoed vertrekt van de verleden tijd, maar zorgt
voor inspiratie in de tegenwoordige tijd. Het is een
bron voor wie creëert en zich artistiek ontwikkelt.
Kunstvoorwerpen, archiefdocumenten, monumenten of historische verhalen: ze maken nieuwsgierig,
beroeren, inspireren. De erfgoedsector gaat er
zelf mee aan de slag, maar ook creatieve bedrijven, theatergezelschappen en kunstinstellingen
doen dat. En de vele kunstenaars, designers en
ambachtslui die geïnspireerd worden door voorgangers, voorwerpen, tradities, het lokale verleden,
het eigen archief... Erfgoed bezielt creatieve en
artistieke ontwikkelingen.
Brouwzaal © De Hoorn

Creatief met erfgoed
• De muzikanten Lennaert Maes en Andries Boone
vertrokken van de geschiedenis en het uitgebreide erfgoed van Leuven en maakten songs die
de ziel van de stad blootleggen. In januari 2014
kwam de cd Iet me ziel uit. Daaruit groeide een
muzikale wandeling door Leuven. Al wandelend
trek je langs enkele van Leuvens mooiste punten
die op Iet me ziel bezongen worden, zoals ‘de
boom van groot verdriet‘, het standbeeld van
Paepe Thoon, fijne verborgen parkjes of MMuseum Leuven.

“Oude verhalen, historisch of fictief,
intrigeren me, van hun opbouw tot het
effect dat ze beoogden bij het publiek.
Voor Iet me ziel (Leuven in liedjes)
ging ik met plezier aan de slag rond de
verhalen van Leuven. In een nieuwe
muzikale jas leeft de historie weer op.”
Lennaert Maes
muzikant

Iet me ziel © Erfgoedcel Leuven

• Max Last zet in samenwerking met sociaal-economische en artistieke partners een stadsbreed
project op. Daarin staan de verhalen, mythes
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en dromen rond de Vaartkom centraal. Onder de
naam DUIK en in het kader van Utopia brengt
het project in negen afleveringen (buurt)bewoners, bedrijven en kunstenaars gedurende drie
jaar samen. Wat de uitkomst wordt, is niet op
voorhand bepaald.
• De Vaartkom is een mooi voorbeeld van een
erfgoedrijke, inspirerende omgeving ‘met een ziel’
die recent is herontdekt. Neem de oude brouwerij
De Hoorn, een industrieel gebouw uit 1923 en de
bakermat van het bier Stella Artois. Dat heeft de
Leuvense identiteit wereldwijd mee bepaald. De
oude brouwerij bruist opnieuw, nu van de creativiteit. Na een respectvolle transformatie en uit-

Stadsklassen Leuven © Julie Feyaerts

ERFGOED VERBINDT
In alle gesprekken komt de verbindende waarde van erfgoed naar voren. Erfgoed zorgt voor ontmoetingen
van heden, verleden en toekomst, en van verschillende generaties. Dat gebeurt op heel diverse plekken: in
wijken en buurten, in zorgcentra, op scholen, op culturele plekken, in de publieke ruimte…. Erfgoed brengt
mensen samen die nu leven, wat ook hun achtergrond is. Het is gemeenschapsvormend, opnieuw een kwaliteit waar we vandaag de dag hoge nood aan hebben.

Herinneren en samenbrengen

Verbondenheid van groepen, culturen en generaties
De collecties, kennis en kunde van erfgoedorganisaties vertegenwoordigen een mix van generaties, culturen,
religies, wetenschappen en meningen. Erfgoed en erfgoedwerking werken dan ook verbindend tussen groepen van mensen en culturen. Dat bevordert een open, nieuwsgierige houding, draagt bij aan een gezamenlijke identiteit en aan wederzijds begrip van elkaars (diverse) verledens en (gedeelde) toekomst.
Erfgoed kan mensen met verschillende achtergronden laten samenwerken. Het kan hen doen nadenken over
maatschappelijke thema’s, een eigen verhaal laten horen, een plek geven in of vertrouwd maken met een erfgoedorganisatie of museum… Erfgoedacties kunnen bij buitenstaanders ook zorgen voor meer inzicht in een
omgeving en het leven van haar bewoners. Meedoen aan erfgoedactiviteiten leidt tot meer kennis van en
begrip voor anderen, ‘anders kijken’ en een grotere interesse. Kortom, erfgoed vergroot het sociaal kapitaal
van mensen.

• Met de reizende tentoonstelling en het boek Dakira, Arabisch voor ‘herinnering’, werd 50 jaar Marokkaanse
migratie naar België in herinnering gebracht. In het najaar van 2015 hield de expo halt in KADOC. In samenwerking met de dienst Diversiteit en de Erfgoedcel deden ook Leuvenaars met Marokkaanse roots hun
verhaal. Ze vulden de expo aan met hun getuigenissen en een selectie privéfoto’s.
• In 2016 sloegen het Centrum Agrarische Geschiedenis en Woonzorgcentrum Edouard Remy de handen in
elkaar om bewoners, bezoekers en inwoners van Leuven samen te brengen. De expo Taart vertelde hoe
de taart van luxeproduct evolueerde tot (bijna) gewone kost en tegelijk een middel werd om te feesten
en te… protesteren. Welke taarten horen bij welke feesten, hoe wordt er gevierd in andere culturen: ook
die vragen kwamen aan bod. Net zoals taart kan erfgoed mensen samenbrengen: oud en jong, valide en
mindervalide mensen, buurt- en rusthuisbewoners.

Samen het leven vertellen

Een maatschappelijke meerwaarde van erfgoed is ook het versterken van een positief gevoel van verbondenheid met een plaats. Noem het ‘identiteitsvorming’. Het grote en diverse amalgaam van erfgoed in Leuven,
dat wordt gedragen en gekoesterd door erg uiteenlopende gemeenschappen, bepaalt mee de culturele identiteit van de stad en de leefomgeving van Leuvenaars. Zonder zijn erfgoed kan Leuven zich niet onderscheiden van andere steden, op een manier die bewoners een thuisgevoel geeft en die bezoekers de sensatie
bezorgt dat ze op een ‘andere’, aparte en betekenisvolle plaats zijn.

Verbonden met alles
Erfgoed werkt ook verbindend omdat elke sector, elk domein en elke burger met erfgoed in aanraking komt.
Erfgoed is letterlijk overal, en iedereen bewaart betekenisvolle sporen uit zijn verleden. Met het erfgoed
schotten doorbreken tussen sectoren biedt eindeloos veel mogelijkheden, zeker lokaal. Dat vergt bemiddelaars en bruggenbouwers. Om die te vormen is een nieuw soort opleiding nodig, die oog heeft voor de gelaagdheid van erfgoed en zijn verbindend potentieel. In deze nota haalden we voorbeelden aan uit onderwijs,
toerisme, economie, zorg, diversiteit, ...
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• Een stap verder ging het project Het leven verteld van Cultureel erfgoed annuntiaten, dat twee vrijwilligers
bij elkaar bracht: de ene met ervaring in de zorg, de andere in het archief. Zij interviewden bewoners van
een woonzorgcentrum en stelden hun ‘levensboek’ samen. De basis voor de gesprekken was een lijst met
levensvragen, zowel reminiscentievragen als
eerder historische vragen. De bewoners vonden
het bijzonder fijn hun leven te mogen vertellen
en ‘alles eens op een rijtje te zetten’. De ontmoetingen waren voor hen erg verrijkend. Ook
de families vonden het bijzonder aangenaam
dat het leven van hun familielid in kaart werd
gebracht.

Wereldvluchtelingendag
Op Wereldvluchtelingendag 2016 brachten de
beiaardiers in Vlaanderen een positief statement
tegen discriminatie en racisme door op hun beiaard het nummer Bange, blanke man van Willem
Vermandere te spelen. In Leuven verwelkomde
universiteitsbeiaardier Luc Rombouts tijdens dit
beiaardconcert vluchtelingen van het opvangcentrum in Lubbeek en leerlingen van de OKAN-klas
van Middenschool Ter Beuke. Hij speelde enkele
van hun favoriete nummers op de beiaard.

Beiaardconcert Wereldvluchtelingendag © Danny Brison

Verbonden met een plek

Stadsarchief Leuven © Uschi Claes

Jaartallenleven © Uschi Claes

• Op verzoek van een Leuvens woonzorgcentrum stelde KADOC ‘reminiscentiekoffers’ samen. Dat zijn sets
van audiovisuele materialen die men met een (ergo)therapeutisch doel inzet bij de bewoners van het rusthuis. Foto’s van o.a. vroegere interieurs, landschappen, herkenbare gebeurtenissen, gebouwen (scholen,
kerken, fabrieken) of ‘koppen’ wekken bij senioren (aangename) herinneringen op. Denk aan de beroemde
‘madeleine-koekjes’ in het werk van Proust. De foto’s doen mensen niet alleen verwijlen bij herinneringen.
Ze stimuleren hen ook tot het uitwisselen van anekdotes. Ze roepen emoties op en hebben vaak een heilzaam cognitief en psychisch effect. Erfgoed zet oudere mensen ertoe aan hun levensverhaal te vertellen,
haalt hen uit hun isolement en slaat zo bruggen tussen generaties.

Dromen,
ambities en
uitdagingen
voor erfgoed
in Leuven

Campagnebeeld vredesbeiaard © Tripleclick

DEEL 4

Onbekend is onbemind. Nog te veel boeiende erfgoedgehelen, -relicten, -verhalen en
-praktijken in Leuven blijven verborgen en ongebruikt. Soms lopen ze zelfs gevaar om te
verdwijnen. Samen kunnen we alle Leuvense schatkamers openen en tradities blootleggen.
Zo kan Leuven dé bezielde erfgoedstad van morgen worden. De voorwaarden: een duurzame
zichtbaarheid van het rijke erfgoed in Leuven en het bundelen van alle erfgoedexpertise
en -energie.
Onze ambitie is niet min: we willen de hele samenleving erfgoedbewust maken. Een zorgzame
bewaring van en omgang met erfgoed is ieders verantwoordelijkheid. Samen maken we
daarom werk van een breed gedragen en dynamische houding van zorg voor Leuvens erfgoed.
Iets meer toegespitst: in Leuven worden uitmuntende erfgoedcollecties gekoesterd en ontsloten. Die bewaarinstellingen moeten beschikken over een voldoende en optimaal uitgeruste infrastructuur. Samenwerken om de
rijke collecties te beveiligen is een voorwaarde.
Erfgoed verbindt, toonden we hierboven aan. Laten we dan ook samen verder bruggen bouwen en alle geïnteresseerde Leuvense actoren mobiliseren: verenigingen, geloofsgemeenschappen, scholen, zorginstellingen,
ondernemingen, maar ook families en particulieren. Diversiteit en participatie, experiment en cocreatie: dat zijn
de pijlers van de erfgoedwerking in Leuven. En daarbij gaat er bijzondere aandacht naar de mensen die morgen
de estafettestok overnemen: kinderen en jongeren.
Er zijn voor het Leuvense erfgoed nog uitdagingen. In Leuven moeten we nog meer werken met en voor kansengroepen en hen ook echt bij de erfgoedwerking betrekken. Diverse maatschappelijke thema’s (ook lastige
kwesties) moeten vanuit het erfgoed nog meer bevraagd en bediscussieerd worden, in perspectief gebracht,
geactualiseerd en geduid.
Het erfgoed als levendig forum voor het Leuven van vandaag en morgen

DE SECTOR VAN HET LEUVENSE ERFGOED KOESTERT
DEZE DROMEN EN AMBITIES:

1

Het erfgoedbewustzijn vergroten en zichtbaar maken
wat verborgen is

In Leuven is veel erfgoed. Het is heel divers, zoals bleek uit het eerste hoofdstuk, en wordt gekoesterd door
overheden, instellingen, diverse soorten verenigingen en ook door families en privépersonen. Niet alle tradities
zijn even zichtbaar als stoeten, of hoorbaar dankzij beiaarden. Denk aan culinair erfgoed dat binnen een familie
doorgegeven wordt. Niet alle objecten zijn even opvallend als kunstvoorwerpen. Daarom zijn ze niet minder
betekenisvol.
Vanuit de erfgoedsector willen we zoveel mogelijk erfgoed in Leuven op het spoor komen en helpen koesteren
wat al bewaard wordt. Daartoe moeten we ook scholen, zorginstellingen en andere ‘sferen’ betrekken bij het
vergroten van het bewustzijn voor erfgoed. Noem het een meer participatieve benadering. Daarvoor is er in
Leuven een zeer geschikte voedingsbodem.
Acties rond erfgoed en de zorg ervoor zijn dan ook gericht op het ondersteunen van al wie zich bekommert om
erfgoed. Ze willen de zorg en het erfgoed zelf ook zichtbaarder maken voor diverse groepen, zoals onderzoekers of het brede publiek. Zo willen we het ‘Leuvengevoel’ versterken.
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2

Samenwerken met
andere sectoren

Erfgoed begint bij de objecten, de verhalen, de tradities zoals die gedocumenteerd, verzameld, bewaard,
onderzocht en doorgegeven worden. Vaak wordt erfgoed ingezet in andere sferen en met afgeleide doelstellingen. Alleen al het Leuvense stadslogo getuigt daarvan: erfgoed maakt letterlijk mee het gezicht van Leuven uit.
Andere maatschappelijke sectoren zijn dus (vaak onbewust) bezig met het verleden en de cultuur van het zich
herinneren. Zij maken gebruik van het erfgoed.
Vanuit de erfgoedsector willen we bekijken hoe erfgoed hun werking kan versterken. Met Onroerend Erfgoed
en Toerisme gaat onze ambitie nog verder en streven we naar een intensere samenwerking. Doel is de energie
en expertise van professionelen en vrijwilligers op het terrein te verknopen en zo samen sterker te staan.

Depot KADOC II © Pieter Baert

3

4

Gezamenlijk werken aan
de infrastructuur voor
erfgoed in Leuven

De erfgoedsector in Leuven neemt het voortouw
in de samenwerking om tot een gezamenlijke ‘state
of the art’-bewaarinfrastructuur te komen: een
erfgoeddepot voor een aantal verschijningsvormen
van erfgoed. Erfgoedwerking begint immers bij
een kwaliteitsvol behoud en beheer. De Leuvense
bewaarinstellingen vormen daarom een netwerk
dat een regierol opneemt en expertise uitwisselt op
het vlak van veiligheid, calamiteiten en bewaarinfrastructuur.
Doel van elke erfgoedwerking is de wisselwerking
met het publiek en het creëren van een groot maatschappelijk draagvlak. Daarom ijveren we ook voor
meer mogelijkheden voor publiekswerking, zoals
presentatiekansen en tentoonstellingsplekken voor
erfgoedverenigingen en -gemeenschappen.

WE NODIGEN JE UIT!

Een plek voor het erfgoed van en in Leuven

De erfgoedsector in Leuven werkt enthousiast mee aan de totstandkoming van een dynamische, open en creatieve
plek waar het erfgoed van Groot-Leuven getoond en beleefd wordt en waar mensen elkaar ontmoeten. Doel is niet
dat dé geschiedenis van dé stad wordt verteld. Doel is wel het presenteren van de vele geschiedenissen en verhalen
van Leuven en zijn oude en nieuwe Leuvenaars, in een cocreatief proces. We doen dat in een breed partnerschap,
met uiteenlopende partners en met diverse publieksgroepen voor ogen.
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En nu, waarde lezer? Hebben
we je ook wat kunnen bezielen?
Heb je al lezend gedacht: “Hmm,
boeiend!”
Denk je als inwoner, student,
professional of vrijwilliger ook
iets te kunnen betekenen voor
het rijke Leuvense erfgoed(veld)?
Voor Leuven als springlevende
erfgoedstad? Hebben we je een
warm(er) hart voor erfgoed doen
krijgen? Je blik op erfgoed kunnen
verruimen? Je laten voelen hoe
verrijkend erfgoed kan zijn?

Kan het Leuvens erfgoed ook
jou inspireren?
Denk je vanuit jouw interesses
te kunnen bijdragen?
Wie weet wil je als inwoner van
Leuven of als lid van een Leuvense
vereniging deel uitmaken van de
deelraad Erfgoed?

Heb je nog vragen? Heb je zelf
een idee?
We horen het graag op
erfgoedcel@leuven.be of
www.erfgoedcelleuven.be.
Want erfgoed is van en voor ons
allemaal.

MET DANK AAN DE LEDEN VAN DE DEELRAAD ERFGOED

Hoe kwam deze nota
tot stand?
Vanaf begin 2015 heeft de deelraad
Erfgoed naast zijn gewone activiteiten
een reflectietraject afgelegd. Deze nota
is daarvan het resultaat. In de loop
van het traject deden we twee keer
een beroep op externe meedenkers,
kritische stemmen van buiten het
georganiseerde erfgoednetwerk
in Leuven. Op 2 mei 2016 hadden
we een eerste gesprekstafel met
een twintigtal sleutelfiguren uit de
toeristische en economische sector,
de sociale en de zorgsector en het
onderwijs en onderzoek. Zij vertelden
ons hoe de Leuvense erfgoedwerking
in de toekomst beter kan aansluiten
bij wat voor hen belangrijk is. Op 12
september 2016 ontvingen we bijna
tachtig enthousiaste Leuvenaars
voor een open klankbordgroep. Hun
waardevolle suggesties, wensen en
kritische reflecties werden in deze nota
mee verwerkt.

Academie voor het Leuvens dialect
Vereniging die het Leuvens dialect behartigt

Koninklijk Verbond der Jaartallen
Vereniging rond het jaartallenleven van Leuven

Alamire Foundation – Huis van de Polyfonie
Internationaal studiecentrum voor muziek in de Lage
Landen

Kunst en Erfgoed KU Leuven
Kunstpatrimonium, Archief en universiteitsbrede erfgoedwerking KU Leuven

Campanae Lovanienses
Vereniging die ijvert voor de Leuvense klokken en
beiaarden

Leuven +
Gidsenvereniging

Centrum Agrarische Geschiedenis
Expertisecentrum van het erfgoed van landbouw, platteland en voeding in Vlaanderen en Brussel
Centrum voor Religieuze kunst en cultuur
Expertisecentrum van religieus erfgoed in Vlaanderen
en Brussel
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee vzw
Regionale archiefinstelling, beheer erfgoed van de
congregatie en haar activiteiten
Damiaan Vandaag
Archief en documentatiecentrum rond Pater Damiaan
Dans’ant
Vereniging die onderzoek voert naar dansgeschiedenis
en erfgoed in Vlaanderen
Erfgoedcel Leuven
Netwerkorganisatie met, tussen en voor het Leuvense
erfgoed(veld)
Emile van Binnebeke
Onafhankelijke expert
Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven vzw
Vereniging rond stamboomonderzoek
Heemkundige Kring Vlierbeek
Vereniging rond de geschiedenis van de Abdij van
Vlierbeek
HistarUZ
Museum rond ziekenhuiserfgoed
Illuminare
Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst KU Leuven
KADOC KU Leuven
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor
Religie, Cultuur en Samenleving
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Leuvens Historisch Genootschap
Vereniging die ijvert voor aandacht voor het erfgoed
van Leuven
M-Museum Leuven
Museum en beeldend kunstplatform in en voor de stad
MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek]
Documentatiecentrum, muziekeducatieve organisatie
rond kunstmuziek na 1950
Maurits Sabbebibliotheek KU Leuven
Erfgoedbibliotheek
Resonant
Expertisecentrum rond muzikaal erfgoed in Vlaanderen
Rijksarchief Leuven
Wetenschappelijke archiefinstelling van de Belgische
federale overheid, afdeling Vlaams-Brabant
Salsa!
Vriendenkring van het Leuvense Stadsarchief
Scouts en Gidsen Museum Leuven
Museum van scoutserfgoed
Stadsarchief Leuven
Archief van de stad Leuven
Universiteitsbibliotheek – Bijzondere Collecties
Bibliothecair erfgoed van de KU Leuven
Van Wicmale tot Wijgmaal
Vereniging rond geschiedenis en erfgoed van Wijgmaal
Vrienden Abdij van Park
Vriendenvereniging van Abdij van Park
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw
Regionale natuur- en milieuvereniging in het Dijleland
en ver daarbuiten

MEER INFORMATIE OVER DE LEDEN VAN DE DEELRAAD ERFGOED VIND JE OP DE WEBSITE
WWW.ERFGOEDCELLEUVEN.BE/ORGANISATIES

Op 2 mei 2016 in Agora KU Leuven:
over erfgoed in relatie met onderwijs en
onderzoek, economie en toerisme, welzijn en
sociale zaken

Op 12 september 2016 in Stadsarchief Leuven:
over erfgoed in Leuven en zijn deelgemeenten,
bij particulieren, vrijwilligersorganisaties,
verenigingen, buurtwerkingen…

Rob Belemans (voorzitter deelraad erfgoed),
Marika Ceunen (stadsarchivaris), Jan Cuypers
(Omroepmuseum VRT), Michel De Witte (huisarts),
Piet Forger (directeur Cultuur stad Leuven), Rebecca
Gysen (Erfgoedcel Leuven), Petra Grooteman
(Erfgoedcel Leuven), Peter Heyrman (KADOCKU Leuven), Ivo Janssens (voorzitter Compagnie
Tartaren), Ramon Kenis (Leuvens Historisch
Genootschap), Myriam Lemsiah (dienst Diversiteit
en Gelijke Kansen stad Leuven), Erwin Mertens
(Slagerij De Kapblok, Label ‘Handmade in Belgium’),
Julie Rutgeers (Toerisme Vlaanderen), Joris Scheers
(voorzitter Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening), Ronny Tielen (dienst Diversiteit en
Gelijke Kansen stad Leuven), Frans Trappers
(voormalige werkgroep Spoorwegmuseum),
Tiny T’Seyen (Erfgoedcel Leuven), Koen Van
Balen (Raymond Lemaire International Centre
for Conservation), Emile van Binnebeke
(ondervoorzitter deelraad erfgoed), Klaas Jaap van
der Meijden (Resonant vzw), Bo Van Koeckhoven
(Leuven Leisure), Jacqueline Van Leeuwen
(stafmedewerker FARO), Peter Verbist (coördinator
AGORA KU Leuven), Marc Vervenne (ererector,
voorzitter Vlaamse Unesco-Commissie, president
Groot Begijnhof), Denise Vandevoort (schepen van
cultuur)

Elke Abbeloos, Julien Audiens, Frans Beckers,
Okke Bogaerts, Christel Booten, René Broekmans,
Gaston Bruyninckx, Sonja Cerfontaine, Bart De
Geeter, Luc De Keersmaecker, Jacques Delin,
Marie Christine Derycke, Denise Dictus, Agata
Dierick, Johan Doperé, Andrea Francois, Greet
Freché, Marita Godyns, Herman Goessens, Magda
Guelinckx, Germaine Heeren, Philippe Hendrix,
Johan Hoornaert, Rudi Jacoby, Marc Juchtmans, Luc
Lauwers, Rong Lu, Godelieve Marien, Ria Mattheus,
Vilma Narkuté, Patrick Peeters, Eddy Pollers, Lut
Rampelbergh, Frida Roekaerts, Nadia Roekaerts,
Luc Rubben, Marie-Josée Smits, Christine Staes,
Kristien Stals, Nico Tobbackx, Yvette Toison, Hannes
Van Haverbeke, Georges Van Herck, Isbale Van
Rompaey, Joannes Vandebon, Benoit Vanhees,
Hugo Vanmol, Roland Verbeek, J. Vermeulen,
Herbert Verreth, Eddy Vincent, Flory Vloebergs,
Paul Vranckx, Evelien Willaert, Gerd WNB, en de
spontane deelnemers

MET DANK AAN DE LEDEN VAN DE WERKGROEP
LANDSCHAPSTEKENING

Rob Belemans, Marika Ceunen, Rebecca Gysen,
Petra Grooteman, Peter Heyrman, Gustaaf
Janssens, Robrecht Janssen, Tiny T’Seyen, Emile
van Binnebeke, Klaas Jaap van der Meijden,
Stefan Van Lani
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LEUVEN, DECEMBER 2016
In samenwerking met stad Leuven
V.U. Denise Vandevoort, schepen van cultuur, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

