Lees meer
In deze rubriek krijg je een selectie interessante lectuur uit de bib van Kenniscentrum Economie West.
Naast publicaties die aansluiten bij het dossier, tippen we je ook regelmatig over andere niet te missen uitgaves.
De volledige catalogus vind je op www.kennisplatformeconomie.be.
Voor meer boeken of artikels rond het thema, gebruik je dit keer de trefwoorden: Monumentenzorg en Erfgoedbeheer.

Auteurs: Marieke De
Baerdemaeker, Frank Vastmans,
Brecht Vandekerckhove
Uitgave: Departement
Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed, 2011
Digitaal beschikbaar eindrapport, indicatorenkorf en
bijlagen

Industrieel erfgoed: van
buitenbeentje binnen
de monumentenzorg naar
boegbeeld van de erfgoedzorg
Het industrieel erfgoed heeft,
terecht, een plaats weten
te verwerven binnen de
erfgoedzorg. Dit boek beschrijft
hoe dat is gegaan. Daarnaast
besteedt de auteur aandacht
aan de vele vragen die er,
ondanks alle verworven kennis
en opgedane ervaring, nog
altijd zijn. Hoe moeten we in
de toekomst omgaan met de
relicten van ons industrieel
verleden? Is herbestemming
nog altijd het toverwoord of
mogen objecten ook langzaam
vervallen? En hoe houden
we de herinnering aan de
productieprocessen levend?
Dit boek weerspiegelt deze
discussie.
Auteur: Karel Loeff
Uitgave: Primavera Pers, 2013
ISBN 9789059971585

Creatieve fabrieken:
waardecreatie met
herbestemming van
industrieel erfgoed
Creatieve Fabrieken beschrijft
het nieuwe leven voor tien
oude fabrieken. Wat is er nodig
om oude fabrieken te kunnen
transformeren tot bruisende
creatieve centra, hoe bedenk
je een nieuw concept en waar
haal je nieuwe functies vandaan?
Maar vooral, wat levert het
op voor de gebruikers en de
omgeving als je deze laatste
resten industrieel erfgoed
herbestemt en nieuw leven
inblaast?
Auteur: Vera Cerutti
Uitgave: C2Publishing, 2011
ISBN 9789081766302

Joseph M.L. Demeyere 18951976: ingenieur, demograaf,
stedenbouwkundige
Hoe een gezellig familiefeest
en dito verhalen kunnen leiden
tot een biografie. Deze uitgave
schenkt niet alleen aandacht aan
de persoon Joseph Demeyere,
maar geeft ook een beeld van
hoe de stad Kortrijk tussen 1940
en 1960 werd heropgebouwd
uit het puin van WO II. Ook de
eerste plannen van ruimtelijke
ordening in West-Vlaanderen uit
de periode 1960-1974 komen
aan bod. J.M.L. Demeyere stond
als stadsingenieur van Kortrijk
en later als medestichter en
adviseur van WER/WES aan
de basis van deze belangrijke
ontwikkelingen. Tijdens zijn
48-jarige loopbaan was J.M.L.
Demeyere ook 10 jaar directeur
van de Technische School in
Kortrijk.
Auteur: Demeyere Anne-Marie
en Johan Mattelaer
Uitgever: Johan Mattelaer, 2017
ISBN 9789081577885

Boeken of artikels raadplegen in het documentatiecentrum? Maak een afspraak, we helpen je graag verder.
Kenniscentrum Economie West, Koning Leopold III-laan 31, 8200 Brugge, kceconwest@west-vlaanderen.be, T. 050 40 71 24.
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De sociaal-economische
impact van het onroerend
erfgoed(beleid) in Vlaanderen:
eindrapport
Deze studie werd tweeledig
opgevat. In eerste instantie
werd een socio-economische
analyse van het onroerend
erfgoed(beleid) in Vlaanderen
gemaakt. In tweede instantie
werd een indicatorenkorf
opgesteld die in de toekomst
een permanente monitoring
van die economische impact
zal toelaten. Het besluit laat er
geen twijfel meer over bestaan:
onroerend erfgoed is een
meerwaarde voor Vlaanderen,
een stabiele, niet-alloceerbare
economische troef die niet mag
worden onderschat.
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