Masterclass Conceptontwikkeling herbestemming

Het belang van een goed concept bij herontwikkeling erfgoed
Oude, monumentale gebouwen zijn belangrijk in het leven. Ze geven antwoord op
de vraag wie we zijn en hoe onze samenleving is gegroeid. Maar door ontkerkelijking, krimp en andere factoren dreigt leegstand en verval voor duizenden waardevolle kerken, fabrieken, scholen, kantoren, etc. Vaak verdienen deze gebouwen
dat ze een nieuwe gebruiksfunctie krijgen met behoud van de monumentale waarden. Maar herbestemmen van monumenten is een uitdagende puzzel. Voor welke
nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten
inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? De praktijk laat zien dat een
goed concept essentieel is voor het succes van de herbestemming van erfgoed.
Doel

Resultaat
Meer kennis en inzicht in conceptontwikkeling als essentiële stap om
te komen tot succesvolle herbestemming van erfgoed, een betere
benutting van bestaande netwerken
en het creëren van nieuwe relaties
en netwerken.
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