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Rezumat

Teza de doctorat în curs are ca scop fundamentarea 
unei metodologii de studiu adaptate contextului pa-
trimoniului balnear din România, pentru a fi realizate 
ulterior strategii de reactivare a stațiunilor balneare 
de pe litoral sau a regiunilor termale. 
Pe parcursul acestui articol și în relație cu cercetarea 
realizată, propunem o abordare „teritorialistă” ca su-
port pentru demersul științific, prezentând pe scurt 
implicațiile ei. Astfel, alegem ca puncte de reper cer-
cetările școlii teritorialiste italiene (Alberto Magnaghi, 
Vittorio Gregotti, Paola Vigano), care susține o critică 
a conceptelor contemporane de sustenabilitate glo-
bală și ecologie strictă, promovând o auto-sustena-
bilitate locală, un demers calitativ superior în ceea 
ce privește consolidarea și dezvoltarea complexă 
a relațiilor teritoriale pornind de la valori locale. În 
acest sens, vom susține ideea că un oraș balnear tre-
buie să funcționeze în cadrul unui ecosistem regional, 
în interiorul căruia nu este izolat, ci este generat de 
teritoriul său aferent sau chiar regenerat de către o 
bio-regiune. De asemenea, vom analiza rolul actorilor 
locali în cadrul planificării teritoriale și modul în care 
intervențiile punctuale adaptate contextului local 
pot contribui la punerea în valoare a patrimoniului 
existent.

Abstract

The goal of the PhD thesis in progress is to underlie a 
study methodology adapted to the context of the Ro-
manian balneal towns’ heritage, in order to realize af-
terwards a series of strategies for the reactivation of the 
sea resorts or the thermal regions.
In this paper and in connection with the research be-
ing realized, we propose a ‘territorialist’ approach as 
support for the scientific purposes, presenting briefly its 
implications. Thus, we choose as starting point the re-
search done by the Italian territorialist school (Alberto 
Magnaghi, Vittorio Gregotti, Paola Vigano), which criti-
cizes the contemporary concepts of global sustainabil-
ity an strict ecology. In return, we should promote a local 
self-sustainability, a superior quality endeavour regard-
ing the complex reinforcement and development of ter-
ritorial connections starting from local resources. To this 
end, we will support the idea that a balneal town should 
function within a regional ecosystem, without being 
isolated inside, but being generated by its territory or 
even regenerated by a bio-region. Also, we will analyze 
the role of local actors within the urban and territorial 
planning and the way in which punctual interventions 
adapted to the local context can add to salvaging and 
turning to good account the existing patrimony.
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Conceptul de sustenabilitate presupune dificultăți și 
probleme specifice, care fac necesară o abordare de 
re-teritorializare. Aceasta pornește de la o cultură lo-
cală capabilă de a valoriza identitatea orașelor apei. 
Conceptele de identitate urbană și teritorială sau 
cel de ecosistem regional prezentate pe parcursul 
acestei comunicări științifice pot fi suportul teoretic 
al unei metodologii de diagnostic și de elaborare de 
strategii de reactivare dedicate stațiunilor balneare. 
În spiritul realizării unei dezvoltări sustenabile care 
pune în valoare patrimoniul balnear al acestor orașe 
particulare, credem că perspectiva coeziunii teritori-
ale și a consolidării identitare reprezintă o misiune și 
o miză adecvată a strategiilor de planificare urbană și 
teritorială.

Cuvinte cheie: patrimoniu balnear, dezvoltare du-
rabilă, teritoriu balnear, auto-sustenabilitate locală, 
ecosistem regional, bioregiune urbană, re-teritoriali-
zare, identitate teritorială, litoralizare, planificare ur-
bană inside-out, rețea de actori locali

Studiul de față face parte dintre cercetările realizate 
în cadrul tezei de doctorat în curs cu titlul „Reacti-
varea patrimoniului balnear în contextul dezvoltării 
durabile”. Un prim demers al acestei cercetări a fost 
prezentat în cadrul sesiunii de comunicări Upgrade, 
Dezvoltare prin continuitate și consta într-o introdu-
cere generală a arhitecturii balneare și a celei de vi-
legiatură, în contextul evoluțiilor istorice și actuale 
ale turismului termal. În cele ce urmează, vom privi 
patrimoniul balnear din perspectiva mai largă a unor 
posibile strategii de reactivare și dezvoltare la nivel 
teritorial, luând în considerare conceptele de identi-
tate și cultură balneară. În acest sens, vom introduce 
o serie de noțiuni teoretice pentru a prezenta apoi 
cazuri concrete de astfel de strategii de planificare 
teritorială și urbană, în curs de desfășurare în regiuni 
balneare europene.

The concept of sustainability raises difficulties and 
specific problems, which make a re-territorialisation 
approach necessary. This approach starts from a local 
culture capable of cultivating the identity of the water 
towns. The concepts of urban and territorial identity 
or the concept of regional ecosystem presented in this 
paper can be the theoretical basis of a diagnostic meth-
odology and future reactivation strategies dedicated to 
the balneal towns. In the spirit of sustainable develop-
ment that valorises the balneal heritage of these spe-
cial towns, we believe that the perspective of territorial 
cohesion and identity consolidation represents an ad-
equate mission for future development strategies.

Keywords: balneal heritage, sustainable development, 
balneal territory, local auto-sustainability, regional eco-
system, urban bio-region, re-territorialisation, territo-
rial identity, littoralisation, inside-out urban planning, 
actor related network.

The present study is part of the research made within 
the ongoing PhD thesis called ‘The reactivation of bal-
neal heritage in the context of sustainable urban devel-
opment’ A first step for this research was presented in 
the scientific session Upgrade, Development through 
Continuity and it consists of a general introduction of 
the balneal resort’ architecture, from past to present 
evolution of the thermal tourism. Next, we will look at 
the balneal heritage from a broader perspective of pos-
sible strategies for their re-activation and development 
at a territorial level, by taking into consideration the 
concepts of the balneal identity and culture. Thus, a se-
ries of theoretical terms will be introduced, followed by 
specific cases of strategies for territorial and urban plan-
ning, which are ongoing in European balneal regions.
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Originalitatea stațiunilor balneare, 
premise pentru o abordare „teritorialistă“

Vom avansa această abordare ca suport pentru de-
mersul științific aferent tezei de doctorat. Propunem 
să alegem ca puncte de reper cercetările Școlii teri-
torialiste italiene care susține o critică a conceptelor 
contemporane de sustenabilitate globală și ecologie 
strictă, rigidă și generalizantă (promulgate mai ales 
prin Agenda 21 și Directivele UE), și cercetările plu-
ridisciplinare realizate în Franța, unde se urmărește 
canalizarea eforturilor de planificare urbană cu misiu-
nea de a conserva identitatea și cultura locală într-un 
spirit asemănător celui creat de teoreticienii italieni. 
Menționăm conceptul de auto-sustenabilitate locală 
introdus de Alberto Magnaghi, un demers calitativ 
superior în ceea ce privește consolidarea și dezvolta-
rea complexă a relațiilor teritoriale. Astfel, un oraș bal-
near ar trebui să funcționeze în cadrul unui ecosistem 
regional, în interiorul căruia nu este izolat, ci este ge-
nerat de teritoriul său aferent sau chiar regenerat de 
către o bioregiune (Magnaghi 2003: 83). Dacă la scară 
locală remarcăm unicitatea patrimoniului balnear din 
punct de vedere arhitectural și urbanistic, din per-
spectiva regională, orașele balneare creează contacte 
cu alte așezări urbane sau rurale din regiune, dove-
dind o „facilitate de inserție în ierarhiile regionale care 
îi permite să se integreze în rețelele locale“ (Ibidem). 
În cazul orașelor balneare de la malul mării, putem 
discuta despre fenomenul de „litoralizare” (littoralisa-
tion) (Merckelbagh 2009: 35), urbanizarea litorală în 
sinergie cu un oraș important. Comunele litorale se 
bazează pe orașele importante pentru locuri de mun-
că și servicii de calitate superioară. Este un fenomen 
similar celui de periurbanizare, numai că în acest caz 
dezvoltarea nu se realizează într-un mod difuz în jurul 
unui pol, ci concentrat în lungul bandei de litoral, în 
mod autonom.

The originality of balneal resorts,
premises for a ‘territorialist’ approach

We will take this approach as a support for the scientific 
development of the PhD thesis. The landmarks will con-
sist of the researches made by the Italian territorialist 
School, which sustains a critic of the contemporary con-
cepts of global sustainability and strict, rigid and gener-
al ecology (especially promoted through Agenda 21 and 
the EU directives) and the multidisciplinary researches 
made in France, which aim to bring together the efforts 
of urban planning with the mission of preserving the lo-
cal identity and culture in a spirit similar to the one cre-
ated by Italian theorists. 
The concept of local self-sustainability is mentioned, 
terms introduced by Alberto Magnaghi, which was a 
highly qualitative step for consolidating and developing 
the territorial relationships. Thus, a balneal town should 
function within a regional ecosystem, and shouldn’t be 
isolated within that ecosystem, but rather generated by 
its afferent territory or even re-generated by a bioregion 
(Magnaghi 2003:83). 
If at a local scale, one can note the uniqueness of the 
balneal heritage from an architectural and urban point 
of view, from a regional perspective, the balneal towns 
can create connections with other towns or villages in 
the region, thus proving an ‘easiness of insertion in the 
regional hierarchies, which allows them to integrate in 
the local networks’ (Ibidem). As far as the sea resorts are 
concerned, one can discuss about the phenomenon of 
‘littoralisation’ (Merckelbagh 2009: 35), the urbaniza-
tion of the seaside in synergy with an important town. 
The villages by the seaside rely on the important cities 
for work places and qualitative services. The pheno-
menon is similar to the peri-urbanization one, except for 
the fact that, in this case, the development is not diffuse 
around one pole, but concentrated along the shore, au-
tonomously.
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Litoralizarea poate avea caractere multiple: se pot forma 
aglomerări urbane prin alăturarea stațiunilor unor orașe 
apropiate (Biarritz-Bayonne-Anglet), stațiuni-satelit afla-
te chiar la 40-50 km de un oraș important pot deveni 
adevărate suburbii ale acestuia (bazinul Arcachon-Bor-
deaux, generează un trafic dus-întors de 100.000 pers  
zilnic), relații bipolare (Abbeville – Baye de Somme).
Fenomenul de creștere a spațiului „metropolitan” în lun-
gul litoralului este în continuu avânt și nu se va opri atâ-
ta timp cât marea reprezintă un „decor” dorit, iar capa-
citatea de găzduire va rămâne practic nelimitată. Ea nu 
este nici în prezent o noțiune bine definită în contextul 
planificării teritoriale. De asemenea, revenind la exem-
plele din Franța, urbanizarea litoralului își face efectul 
și în hinterland, prin popularea culoarelor de legătură 
între coastă și orașele din interiorul teritoriului. Acest fe-
nomen este, din păcate, puțin controlat și reglementat, 
generând spații difuze, destructurate, care nu fac decât 
să altereze teritoriul și patrimoniul cultural litoral. Rapor-
tul Piquard din 1973, care a stat la baza tuturor măsurilor 
de protecție a patrimoniului balnear de pe litoral imple-
mentate până în prezent în Franța, prezenta și o soluție 
care ar putea rezolva problema presiunii concentrate pe 
malul mării: urbanismul în profunzime, perpendicular 
pe coastă. Deși majoritatea măsurilor propuse în acest 
raport au condus la îmbunătățirea situației patrimoniu-
lui balnear francez, prin crearea Conservatoire du Litto-
ral (instituție care achiziționează și gestionează arii na-
turale pentru a le proteja) și prin promulgarea Legii Lito-
ralului în 1986. În prezent, chiar dacă aceste măsuri sunt 
eficiente în conurbațiile de pe țărm, ele au lăsat totuși 
neacoperită problema culoarelor spre hinterland. În pre-
zent, o parte din presiunea de pe țărm s-a transferat spre 
comunele adiacente litoralului. Eforturilor echipelor de 
cercetare angajate în programe de protecție a litoralului 
se răsfrâng asupra acestor culoare de dezvoltare foarte 
importante. Coeziunea teritorială devine astfel esențială 
în cadrul noilor strategii adaptate conceptului de dez-

The littoralisation can have multiple characters: urban 
areas can form, by assigning the resorts to nearby cities 
(Biarritz-Bayonne-Anglet), satellite-resorts based 40-50 km 
outside an important city can become real suburbs of that 
city (the region Arcachon-Bordeaux, generates a traffic of 
100 000 people every day back and forth), bipolar relation-
ships (Abbeville – Baye de Somme).
The phenomenon of increasing the ‘metropolitan’ area 
along the shore is permanently growing and it won’t stop 
until the seaside represents a wanted ‘setting’, and the ac-
commodation capacity is practically unlimited. It is still not 
well defined in the context of territorial planning. Coming 
back to the examples from France, the urbanization of the 
shore has effects in hinterland as well, by populating the 
contact lanes between the coast and the cities from the 
territory. Unfortunately, this phenomenon is not controlled 
and regulated as it should be, thus generating vague, de-
structured spaces, which only harm the territory and the 
cultural heritage. The Piquard report in 1973, which repre-
sents the milestone for all the protection measures of the 
balneal heritage from the seaside in France, also presented 
a solution which could solve the problem of the concen-
trated pressure on the shore: the urbanism in its deep, per-
pendicular on the coast. Although, the majority of the mea-
sures proposed in this report lead to an improvement in the 
situation of the French balneal heritage, by creating the 
Conservatoire du Littoral (an institution which purchases 
and manages natural areas in order to protect them) and 
by issuing the Law of the Seaside in 1986. At present, even 
if these measures are efficient in the areas along the shore, 
however they didn’t cover the problem of the passages to 
the hinterland. Nowadays, part of the pressure from the 
shore has been transferred to the villages adjacent to the 
sea shore. The efforts of the research teams hired in pro-
grams of protecting the shore are reflected on these very 
important passages of development. The territorial cohe-
sion thus becomes essential for the new strategies adapted 
to the concept of sustainability. This approach could be 
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voltare durabilă. Această abordare a putut fi pusă în apli-
care prin trecerea de la planificare la nivel local la sche-
me de dezvoltare teritoriale sau inter-comunale care, 
de multe ori, presupun inovații și la nivel instituțional, 
pentru a crea baza de acțiune necesară. 
Cuplul rezidențial-turistic consumă spațiul litoral aproa-
pe prin „canibalizare”, ocupând în mod extensiv spațiul, 
în detrimentul zonelor naturale (pe lângă habitat și ser-
vicii, zonele de agrement ocupă atât țărmul cât și apa 
– porturi de agrement, sporturi nautice etc.). Pentru a 
garanta un suport al dezvoltării durabile, acest cuplu 
„devorator” trebuie să ia în considerare elementele na-
turale ca factori atractori esențiali.
De exemplu, în teza sa de doctorat referitoare la 
construcția identitară a stațiunilor balneare franceze, 
Roland Vidal prezintă situația excepțională a stațiunii 
litorale Sables-d’Or-les-Pins, unde funcțiunea balnea-
ră este integrată optim în contextul relațiilor regiona-
le, prin culoare peisagere care străpung țesutul urban 
spre zona rurală anterioară. Astfel, principala calitate a 
orașului balnear este complexitatea planului de urba-
nism, care în multe cazuri a privilegiat relația cu centrele 
urbane și satele alăturate (Vidal 2003: 225). Stațiunea 
se poate adapta la noi vocații, are o structură flexibilă 
care îi permite să-și reconfigureze sistemul de activități 
pentru a integra noi posibile atracții. Această mobilitate 
funcțională este un factor important al coeziunii terito-
riale, mai ales în cazul stațiunilor cu sezon scurt, care au 
nevoie de o diversificare a spectrului funcțional pentru a 
menține ambianța și viața urbană. 
Abordarea teritorialistă a patrimoniului balnear se poate 
baza pe elementele de originalitate prezentate anterior, 
luându-se în considerare cercetările teoretice atât din 
Italia (în ceea ce privește ideea de ecosistem regional, de 
diversitate și echilibru ale relațiilor teritoriale), cât mai 
ales din Franța, unde stațiunile balneare trec printr-un 
amplu proces de reconsiderare început în urmă cu trei 
decenii. 

applied only when the local planning was replaced by the 
territorial or inter-villages development, which implied in-
novation at an institutional level, in order to put in practice 
the first necessary steps. 
The residential-touristic couple consumes the shore area 
by ‘cannibalization’, by extensively occupying the space, to 
the detriment of the natural areas (besides the accommo-
dation and services, the recreation areas occupy not only 
the shore, but the water as well – harbours, water sports 
etc). In order to guarantee a support for sustainable deve-
lopment, this ‘devouring’ couple must take into considera-
tion natural elements as essential attractive factors.
For example, in his PhD thesis referring to the identity con-
struction of French balneal resorts, Roland Vidal presents 
the exceptional situation of the resort Sables-d’Or-les-Pins, 
where the balneal function is integrated in the regional 
context, through landscape corridors which go across the 
urban area, towards the rural zone. Thus, the main quality 
of the balneal town resides in the complexity of the urban 
plan which is an advantage in the relationship between 
the urban centres and the nearby villages (Vidal 2003: 
225). The resort can adapt to new vocations, it has a fle-
xible structure which allows it to reconfigure the system 
of activities in order to add new possible attractions. This 
functional mobility is an important factor of the territorial 
cohesion, especially in the case of the resorts with a short 
season, which need diversity in the functional spectrum, in 
order to maintain the environment and the urban life.
The territorial approach of the balneal heritage can rely 
on the elements of originality presented so far, taking into 
consideration the theoretical researches from Italy (for the 
regional ecosystem, diversity and balance between the ter-
ritorial relationships), but especially from France, where 
the balneal resorts are going through an extensive process 
of analysis which started three decades ago. 
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Identitatea „orașelor apei“

Conceptul de identitate poate fi privit din mai multe 
perspective, din punct de vedere geografic, conside-
răm identitatea unui loc sau a unui teritoriu ca fiind 
„investiția afectivă și culturală pe care societățile o 
plasează în spațiul lor de viață“ (Bonnemaison 1999: 
12), ceea ce îi conferă o natură primul rând social-cul-
turală, în opinia geografului francez Bonnemaison. 
Identitățile spațiale nu „sunt emanate din sol, nu exis-
tă sui generis“, ci sunt „expresia realității sociale a unui 
grup de indivizi exhibându-și cultura, practicile și fe-
lul de a fi într-o manieră distinctivă“ (Lévy / Lussault 
2003: 479). Astfel, în cazul orașelor balneare, ideea de 
practică distinctivă se transpune în practicile curati-
ve sau recreaționale ce au loc ca activități specifice 
funcțiunii balneare. 
Apoi, așa cum explică Roland Vidal, identitatea teri-
torială este o „construcție permanentă“, ea nefiind 
o stare, ci un proces. Spațiul identitar este un spațiu 
subiect al unui dublu sentiment de „apropriere“ și 
„apartenență“. Identitatea teritorială nu este doar 
subiectivă, ci se construiește într-o „relație culturală 
cu societatea“ (Vidal 2003: 7-8). Putem cerceta iden-
titatea teritorială a stațiunilor balneare din punct de 
vedere cultural, în sensul unei culturi balneare. Consi-
derăm identitatea teritorială ca rezultând din:
„[…] lectura diverselor procese de formare a terito-
riului de lungă durată, permițând înțelegerea con-
stantelor, a permanențelor, a sedimentărilor fizice 
și mentale. Reorganizând și transformând teritoriul, 
fiecare ciclu de teritorializare acumulează și depune 
o înțelepciune a mediului care îi este proprie și care, 
pe măsură ce își îmbogățește regulile genetice, con-
tribuie la conservarea și la reproducerea identității 
teritoriale.” (Magnaghi 2003: 37)
Prin urmare, privit din prisma identității sale istorice, 
arhitecturale, urbanistice sau antropologice, turis-

The identity of the “cities on the water”

The concept of identity can be seen from several per-
spectives, from a geographical point of view, consid-
ering a place’s identity as ‘the emotional and cultural 
investment that the societies make in their habitat’ 
(Bonnemaison 1999: 12), which mainly provides a 
socio-cultural identity in the opinion of the French ge-
ographer Bonnemaison. The special identities are not 
‘exhaled by the soil, there is no sui generis’, they are ‘the 
expression of the social reality of a group of people who 
express their culture, habits and their way of being in 
a distinctive manner (Lévy / Lussault 2003: 479). Thus, 
in the case of the balneal towns, the distinctive idea is 
transposed in the curative or recreational activities, de-
pending on the specific of the balneal resort.
As Roland Vidal explains it, the territorial identity is ‘a 
permanent construction’, not a state, but a process. The 
territorial space is subject to a double feeling of ‘close-
ness’ and ‘belonging’. The territorial identity is not only 
subjective, but it is built ‘in a cultural relationship with 
the society’ (Vidal 2003: 7-8). We can examine the ter-
ritorial identity of the balneal resorts from a cultural 
point of view, in the sense of a balneal culture. The ter-
ritorial identity is considered to be the result of:
“[…] the lecture of several processes of creation of the 
territory on a long period of time, thus allowing us to 
understand the constants, the continuity, the physical 
and mental sedimentations. Each stage of reorgani-
zation and transformation of the territory sums the 
knowledge related to the environment which contrib-
utes to the preservation and reproduction of the territo-
rial identity.“ (Magnaghi 2003: 37)
Therefore, looking at the balneal tourism through its his-
torical, architectural, urban or anthropological identity, 
the balneal tourism represents a form of cultural tour-
ism, and its distinctive curative practices that impreg-
nates the balneal resorts leaves behind material and 
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mul balnear reprezintă o formă de turism cultural, iar 
natura procesuală distinctă a practicilor curative im-
pregnează teritoriul stațiunilor balneare, lăsând urme 
atât ca patrimoniul imaterial, cât și material. Pornind 
de la concepția teritorialistă a lui Alberto Magnaghi, 
teritoriul devine astfel „o operă de artă“, născută din 
„fecundarea naturii de către cultură“ (Magnaghi 2003: 
7). „Aplicând această concepție stațiunilor balnea-
re, propunem conceptul de „cultură balneară“, care 
determină un teritoriu specific, o construcție iden-
titară complexă, datorată atât actorilor locali, cât și 
celor externi. Această cultură se manifestă prin „mărci 
spațiale“, care exprimă maniera în care spațiul e trăit, 
practicat, reprezentat, și stabilesc diferențele față de 
locurile non-turistice”. (Lageiste 2006: 11-43)

Teritoriul balnear, premise pentru o 
abordare sustenabilă

Pentru a ilustra potențialul strategiilor de dezvoltare 
durabilă a patrimoniului balnear, vom lua în discuție 
structura acestuia la scara teritorială și sistemul de 
relații pe care îl generează. În opinia geografilor 
francezi implicați în programe guvernamentale de 
studiu al litoralului, conceptul de teritoriu este „mai 
dens și mai purtător de calități“ decât cel de spațiu 
(Les villes portuaires. Entre critique du fonctionnalis-
me et recompositions territoriales în Pages 2000: 73). 
Astfel, pornim de la o abordare teritorială a siturilor 
balneare pentru a determina oportunitatea dezvol-
tării sustenabile. Considerăm teritoriul, și implicit cel 
balnear, ca fiind „un sistem viu, produs de oameni, 
dar care nu trăiește și nu supraviețuiește decât grație 
lor, în măsura în care ei știu să utilizeze patrimoniul 
teritorial ca pe o resursă“ (Magnaghi 2003: 50). Lipsa 
de întreținere, abandonul sau consumul excesiv duc 
la distrugerea sa deliberată. Teritoriul devine, de cele 
mai multe ori, „simplu suport tehnic al activităților 

immaterial heritage. Starting from Alberto Magnaghi’s 
territorial apprehension, the territory thus becomes ‘a 
work of art’, born from ‘impregnating the nature with 
culture’ (Magnaghi 2003: 7). “By applying this belief to 
the balneal resorts, we bring in the term of ‘spa culture’, 
which determines a specific territory, a complex identity 
construction, owed both to local but also external ac-
tors. This culture is represented by ‘space marks’ which 
express the manner in which the area is lived, used and 
represented and they establish the differences towards 
other places that are not for tourism.” 
(Lageiste 2006: 11-43)

The balneal territory, premises for a 
sustainable approach

In order to illustrate the potential of sustainable strat-
egies of the balneal heritage, we will bring to discus-
sion its structure at a territory scale and the system of 
relationships it generates. In the opinion of the French 
geographers involved in government programs dedi-
cated to the study of the sea shore, the concept of terri-
tory is ‘ more compact and more qualitative’ than the 
concept of space (Les villes portuaires. Entre critique du 
fonctionnalisme et recompositions territoriales în Pag-
es 2000: 73). We start from a territory approach of the 
balneal sites in order to determine the opportunities of 
sustainable development. We consider the territory, in-
cluding the balneal one, as being ‘a live system, product 
of the man, but which doesn’t live nor survive only due 
to them, as long as they know how to use the territory 
heritage as a resource’ (Magnaghi 2003: 50). The lack 
of maintenance, the abandonment or the excessive use 
can lead to its deliberate destruction. Most of the times, 
the territory becomes ‘a simple technical support of the 
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economice“, iar caracteristicile sale de mediu, culturale 
și identitare sunt neglijate (Magnaghi 2003: 14). Auto-
recunoașterea, creșterea, sau refacerea identității te-
ritoriale, capacitatea sa de „a se regândi“ (Magnaghi 
2003: 38) constituie „matricea dezvoltării sustenabile“. 
Aplicabilitatea acestui model teoretic se poate proba 
printr-o paralelă cu situația litoralului francez, unde 
neglijarea unei părți din patrimoniu, presiunea imobi-
liară și mutațiile economico-sociale au condus la o „ba-
nalizare” a identității teritoriilor, la o diluare a culturii 
specifice litoralului. În cazul regiunii Bretagne, progra-
mul de cercetare Géomer lansat în 2005 a realizat în 
primă fază un diagnostic al situației existente. Yves Le-
bahy, membru al asociației Geografilor din Bretagne, 
constată o problema majoră a transformării teritoriului 
într-unul monofuncțional ocupat numai de turismul 
de vilegiatură care în acest caz este văzut ca „o activita-
te uniformizantă și distrugătoare din punct de vedere 
social” (Le Rhun et alii, 2009: 12). Marile schimbări la 
nivel de viață urbană sau rurală, la nivel social, com-
portamental, sunt generate de populații care vin din 
exteriorul regiunii. Pe litoral are loc un efect de creștere 
exponențială a presiunii demografice, în zonele cu 
turism dezvoltat și potențial economic. Astfel, totul 
se concentrează pe fâșia de 20km de pe malul mării. 
„Deranjul demografic” produce impresia unui „ghettou 
al bogaților” ce se conturează pe coastă, loc populat 
mai ales de persoane înstărite, cu vârstă din ce în ce 
mai înaintată, de multe ori fără rădăcini locale, care 
vin la mare „într-o manieră hedonistă”, deconectați de 
realitățile locale. 
Pretențiile acestei noi populații în ceea ce privește 
utilitatea mediului urban bulversează activitățile 
tradiționale și actorii lor, ignorând în același timp as-
pectul natural al litoralului. Armonia existentă între te-
ritoriul marin și cel terestru începe să dispară treptat. 
Peisajele se degradează, structura urbană regională se 
dezorganizează, iar originalitatea naturală sau antro-

economic activities’ and its environmental, cultural 
and identity characteristics are neglected (Magnaghi 
2003: 14). Self-knowing, growth or rebuilding the terri-
tory identity, its capacity of ‘recreating’ itself (Magnaghi 
2003: 38) is the ‘matrix of sustainable development’ in 
Magnaghi’s opinion.
The applicability of this theoretical model can be tested 
in a parallel with the situation of the French sea shore, 
where neglecting part of the heritage, the real estate 
pressure and the economic-social transformations lead 
to ‘a trivialization’ of the territory’s identity, a dilution 
of the culture that was specific to the sea shore. In the 
case of the Bretagne area, the research program led by 
Géomer, launched in 2005, represented a first phase in 
diagnosing the current situation. Yves Lenahy, mem-
ber of the Association of the Geographers in Bretagne, 
noticed a major problem in the transformation of the 
territory in a mono-functional one, occupied only by 
season tourism which in this case is seen as ‘a uniform 
and destructive activity from a social point of view’ (Le 
Rhun et alii, 2009: 12). The major changes in the urban 
or rural lifestyle, at a social and behavioural scale, are 
generated by populations which come from outside the 
region. There is an effect of exponential growth in the 
population, in the areas with a developed tourism and 
an economic potential. Thus, it is all concentrated on 
the stripe of 20 km on the sea shore. ‘The demographic 
disturbance’ produces the impression of ‘the rich peo-
ple’s ghetto’ which is born on the coast, a place mostly 
populated by wealthy elderly people who are not rooted 
in the area and who only come at the seaside in a ‘he-
donist manner’, disconnected from the local realities. 
The demands of this new population in what regards the 
utility of the urban environment intrude the traditional 
activities of the local people, ignoring the natural aspect 
of the sea shore. The existent harmony between the sea 
territory and the land is starting to disappear. The land-
scapes are depreciated, the regional urban structure is 
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pică a regiunii dispare. Logica sistemului policentric 
adaptat mediului local se diluează într-o pânză omo-
genă generată de lotizări haotice, țesuturi pavilionare 
sau complexe comerciale fără structură, segregate de 
moștenirea istorică. Schimbarea viziunii asupra litora-
lului: „nu este o limită, ci un spațiu de interferență, care 
unește două medii ce se interpenetrează”. „Litoralul 
trebuie conceput în profunzimea sa terestră”.
Pe de altă parte, cuvântul „sustenabil“, în afara orien-
tării către o abordare cultural-identitară a dezvoltării 
urbane și teritoriale, ascunde „capcana riscului de a 
oculta cauzele degradării mediului și societății, pro-
movând acțiuni care susțin un model de dezvoltare 
specific, fără a reconsidera cauzele însele ale acestei 
degradări“ (Magnaghi 2003: 50). Conceptul de suste-
nabilitate presupune dificultăți și probleme specifice, 
care fac necesară și o abordare de re-teritorializare. 
Aceasta pornește de la o cultură locală capabilă de a 
valoriza identitatea orașelor apei. 
Deși identitatea pare, la prima vedere, un concept an-
cestral, auto-conținut și definit prin el însuși, el este 
interpretabil. Cu atât mai mult, în cazul stațiunilor bal-
neare discutăm de o identitate al cărei caracter se ba-
zează pe inovație și pe noutate. Orașele balneare s-au 
dezvoltat ca adevărate laboratoare de urbanism și ar-
hitectură, ca un rezultat al cercetărilor legate de viața 
locală, de specificul local sau de progresele tehnologi-
ce, începând cu secolul al XIX-lea. Acest spirit inovator 
nu se mai regăsește în imaginea înghețată din pre-
zent, după cum conchide Morgane Ledaine cercetarea 
sa asupra litoralului francez oceanic. (Ledain 2011) De 
aceea, în jocul dintre tradiția constituită și obligativi-
tatea dezvoltării economice, Bernard Toulier propune 
o dezvoltare a stațiunilor balneare care să evite mu-
zeificarea. El consideră că „dezvoltarea economică tre-
buie să ia în considerare trecutul, dar să evite cu totul 
scleroza, pentru că dintotdeauna stațiunile nu au trăit 
decât prin inovație“ (Diagonal 1994: 81). 

not organized and the natural or the anthropogenic 
originality of the region starts to fade away. The logic 
of the polycentric system adapted to the local environ-
ment is dissolved by chaotic constructions, commercial 
complexes without structure, segregated by the histori-
cal heritage. The vision of the sea shore ‘is not a limit, 
but a space of interference, which brings together two 
environments that penetrate each other’. ‘The sea shore 
must be conceived in its terrestrial depth’. 
On the other hand, the word ‘sustainable’, besides its 
orientation towards a cultural-identity approach of the 
urban and territory development, hides ‘the trap of the 
risk of hiding the cause of defacement of the environ-
ment and society, by promoting actions that sustain a 
model of specific development, without reconsidering 
the causes themselves of the defacement (Magnaghi 
2003: 50). The concept of sustainability also implies spe-
cific issues and difficulties which lead to the need of a re-
territorialisation approach. This starts from a local cul-
ture which is capable of valuing the city’s water identity.
Although identity may seem an ancestral concept at a 
first glance, it is interpretable Moreover, in the case of 
the balneal resorts, we can discuss about an identity 
based on innovation and novelty. The balneal towns 
have grown into real laboratories of urbanism and ar-
chitecture, as a result of the researches on the local life, 
the local specific or the technological progresses, start-
ing with the 19th century. This innovating spirit is not 
found any more in the present frozen image, as Mor-
gane Ledaine concludes about the oceanic French sea 
shore (Ledain 2011). In the game played between tradi-
tion and the need of economic growth, Bernard Toulier 
proposes a development of the balneal resorts which 
would avoid their getting a museum look.  He considers 
that the ‘economic growth must take into consideration 
the past, but to avoid madness, as resorts have always 
lived through innovation’ (Diagonal 1994: 81). 
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Astfel, în cele ce urmează, ne propunem să studiem 
situația stațiunilor balneare în contextul actual și 
posibilitățile lor de dezvoltare prin inovație sau de în-
noire sustenabilă a patrimoniului existent.

Problematica teritorială specifică

Complexitatea funcțiunii balneare poate genera o 
serie de probleme legate de integrarea ei în rețeaua 
teritorială sau de compatibilitatea activităților în inte-
riorul structurilor urbane. În cazul stațiunilor termale, 
una dintre dificultăți este segregarea dintre „cartierele 
termale“ izolate și „orașul local“ (Jamot 1988: 80), ca-
uzată de nevoia tot mai mare de unități de cazare și 
echipamente aferente, odată cu dezvoltarea termalis-
mului social. Această separare netă poate genera efec-
te nedorite în ansamblul urban: disfuncționalitatea 
binomului turism-termalism, izolarea activității ter-
male. Astfel, se provoacă transformarea lor în adevă-
rate „ghetouri termale“ în afara sezonului. În plus, car-
tierele termale izolate de oraș aduc un aport insignifi-
ant pentru economia locală în timpul frecventării, din 
cauză că funcționează în circuit închis, fără ca turiștii 
să interacționeze cu cadrul urban local. 
Un alt aspect important în studiul și în viața stațiunilor 
balneare este legat de perioada sezonului turistic, care 
este destul de scurtă. Unele stațiuni găsesc modalități 
de a activa perioada din afara sezonului prin eveni-
mente sau activități speciale: festivaluri de film și cur-
se de hipodrom (ca la Deauville), cultură de stridii(ca 
la Arcachon), săli de congrese (Larighton) și prin com-
pletarea cu ajutorul sejururilor de week-end, datorită 
prezenței unor așezări urbane importante sau a unei 
metropole în apropiere: Bordeaux-Arcachon, Paris-
Deauville, Nantes-La Baule. Astfel, aceste tehnici de 
atracție a turiștilor au rolul de a crea o distribuire uni-
formă a perioadelor de interes pe parcursul sezonului 
turistic și de a completa spațiile de cazare în perioade-
le mai puțin frecventate.

For the following, we will aim to study the situation of 
the balneal resorts in the actual context and their pos-
sibilities of development through innovation or sustain-
able development of the existent heritage. 

The specific territorial issues

The complexity of the balneal function can generate a 
series of problems related to its integration in the ter-
ritory framework or to the compatibility of activities 
within the urban structures. In the case of thermal re-
sorts, one of the difficulties is the segregation between 
‘the isolated thermal neighbourhoods’ and ‘the local 
city’ (Jamot 1988: 80), caused by the increasing need of 
accommodation units and necessary equipment which 
came along with the development of social thermalism. 
This sharp separation can generate unwanted effects in 
the urban assembly: the failure of the tourism-thermal 
binomial, the isolation of the thermal activity. They be-
come, in consequence, ‘thermal ghettos’ at the end of 
the season. Moreover, the thermal neighbourhoods iso-
lated from the town bring insignificant growth to the lo-
cal economy, as the tourists don’t interact with the local 
urban framework.
Another important aspect in the study and in the life of 
balneal resorts is related to the duration of the tourist 
season, which is relatively short. Some resorts find ways 
to activate the period outside the season by organizing 
events or special activities: film festivals, horse races (as 
in Deauville), oyster farming (as in Arcachon) and con-
ference halls (Larighton), by attracting tourists for the 
weekend, due to the nearby cities: Bordeaux-Arcachon, 
Paris-Deauville, Nantes-La Baule. These techniques of at-
tracting tourists are meant to create a uniform distribu-
tion of the visiting periods during the tourist season and 
to fill in the accommodations in the less popular times 
of the year.
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În general, stațiunile balneare situate în zonele de 
litoral nordic, cu climă oceanică, au parte de un se-
zon turistic mai scurt și nu se pot baza pe turismul 
de sejur lung. De aceea, pentru a stimula turismul în 
extrasezon, 19 stațiuni franceze de pe litoralul breton 
s-au grupat începând cu 1992 în conceptul “Bretagne 
nouvelle vague”, devenit recent “Sensation Bretagne”. 
Acest grup promovează turismul în afara sezonului 
printr-o ofertă de activități inventive, adaptate turis-
mului de scurtă durată: promenade în natură sau scur-
te croaziere pe mare, expoziții, festivaluri, cursuri de 
gimnastică pe plajă, „safari“ de descoperire a obiceiu-
rilor rurale precum culesul ciupercilor sau culturile de 
stridii, muzica locală etc. În plus, ofertele turistice sunt 
specializate pe sejururi scurte, de maxim trei zile, în 
care sunt incluse ședințe de talasoterapie sau serate 
la cazinourile locale. Aceste eforturi sunt susținute, în 
multe cazuri, de echipamente mai consistente pentru 
cure marine sau sporturi nautice. Deoarece dotările 
de acest tip nu sunt adecvate stațiunilor de mici di-
mensiuni, izolate, depărtate de centre urbane impor-
tante, acestea din urmă sunt încurajate să dezvolte 
conceptul de oraș-grădină pe malul mării, nu dedicat 
exclusiv activității balneare, ci propunând itinerarii ce 
explorează mediul natural valoros și peisajele marine. 
Astfel, coeziunea teritorială a regiunii se consolidează 
prin coordonarea actorilor locali și exploatarea judici-
oasă a resurselor aflate la dispoziție, totul bazându-se 
pe un program adaptat unui public-țintă. 
Un alt exemplu de dezvoltare pentru stațiunile cu se-
zon scurt este Scheveningen, din Olanda. Stațiune de 
prestigiu, printre primele din Europa, ea a cunoscut 
un puternic regres cauzat de concurența stațiunilor 
din sudul continentului. Bazându-se pe faima trecutu-
lui, aceste stațiuni nordice au subestimat concurența 
și noile trenduri în turism (Van de Weg, Revitalization 
of traditional resorts în Vidal 2003: 238). Schevenin-
gen și-a găsit noul suflu renunțând la exclusivitatea 

In general, the balneal resorts placed in the northern 
seashore, with oceanic climate, only benefit from a 
shorter tourist season. This is why, in order to stimulate 
tourism in extra season, 19 French resorts on the Breton 
seashore grouped in 1992 in the concept of ‘Bretagne 
nouvelle vague’, which recently became ‘Sensation 
Bretagne’. This group promotes the tourism in extra 
season by offering inventive activities, adapted to short 
term tourism: walks in the nature or short cruises on 
the sea, exhibitions, festivals, gym classes on the beach, 
‘safari’ of discovering the rural habits like picking the 
mushrooms or the oyster, the local music etc. Moreo-
ver, the tourist offers are specialized in short holidays, 
of maximum 3 days, which include thalasso-therapy or 
special nights at the local casinos. 
These efforts are sustained, in most of the cases, by 
equipments for balneal medical assistance or sea 
sports. Since this type of equipment is not available to 
the smaller resorts, which are isolated and far from im-
portant cities, they are advised to develop the concept 
of garden-city on the sea shore, which not only offers 
balneal activities, but also itineraries that explore the 
valuable environment and the sea landscapes. Thus, the 
territorial cohesion of the region is strengthened by the 
coordination of local actors and a wise exploit of the re-
sources the nature offers, all being based on a program 
adapted to the target audience.
Another example of development for the short term 
travelling is Scheveningen, from Netherlands. This pres-
tigious resort, one of the first in Europe, has met a strong 
regress caused by the competition of other resorts in the 
South part of the continent. Relying on their fame, these 
Northern resorts underestimated the competition and 
the new trends in tourism (Van de Weg, Revitalization 
of traditional resorts in Vidal 2003: 238). Scheveningen 
came back to life by letting go the exclusive traditional 
balneal activities and by targeting local customers (80% 
Dutch, the majority from the Hague). Starting with 1978, 
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the customers are offered leisure and travelling activi-
ties adapted to a season which is all year long. The result 
was spectacular, the number of tourists doubled in the 
first three years since the new strategy was applied. At 
present, the resort has regained its dynamic character.

In comparison, the resorts on the Black Sea shore are 
facing the same problem of the short season, which 
leads to a series of issues at an urban level. The territory 
heritage of Dobrogea is not valued at all. 

There is no concern for the historical identity of the an-
cient heritage (one of the most varied in the country), 
the modernist one or for the rural territory identity of 
this area with exceptional resources: vineyards, fruit-
growers, horse breeders. By bringing into discussion the 
term of ‘bioregion’ introduced by Alberto Magnaghi, the 
farmers become the producers of the landscape and of 
the territory environment, starting from the vision that 
agriculture is ‘the genetic identity code of the places and 
of their long term development’ (Magnaghi 2003: 87). 

The ranches, the orchards, the vineyards, the monaste-
ries, all of these organize the production of the territorial 
system that become ‘centres of reorganizing, innovating 
the agricultural and cultural territory’ (Ibidem), thus va-
luing the aesthetics, but also the economy of the place. If 
these centres can host pedagogical laboratories for visi-
tors or research laboratories, in partnership with univer-
sities or other learning institutions, they could lead to a 
new function of the agriculture, the scholar one.

activității balneare tradiționale și reorientându-se că-
tre clienți locali (80% olandezi, majoritatea din Haga), 
cărora le oferă, începând cu 1978, activități de loisir 
și vilegiatură adaptate unui sezon extins pe un an în-
treg. Rezultatul a fost spectaculos, numărul de turiști 
dublându-se în primii trei ani de la punerea în apli-
care a strategiei; în prezent, stațiunea și-a redobândit 
caracterul dinamic.
Privind comparativ, stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre au aceeași problemă a sezonului scurt, care 
atrage cu sine o serie de probleme la nivel urban. În 
schimb, patrimoniul teritorial al Dobrogei este foarte 
slab pus în valoare. 
Nu există nici un fel de preocupare pentru identita-
tea istorică a patrimoniului antic (unul dintre cele mai 
variate din țară), a celui modernist, sau pentru iden-
titatea teritorială rurală a acestei zone cu resurse de 
excepție: viticultură, pomicultura, crescătorii de cai. 
Astfel, făcând apel la conceptul de „bioregiune” intro-
dus de Alberto Magnaghi, agricultorii devin produ-
cătorii peisajului și ai mediului teritorial, pornind de 
la viziunea în care agricultura este „codul genetic de 
identitate al locurilor și al procesului lor de transfor-
mare de lungă durată“ (Magnaghi 2003: 87). 
Vilele-fermă, domeniile pomicole, viticole, sau mâ-
năstirile organizează producția acestui sistem teri-
torial, redevin „centre de asanare a teritoriului, de 
organizare și inovare agricolă și culturală“ (Ibidem), 
punând în valoare atât valorile estetice, cât și pe cele 
economice ale peisajului. Dacă aceste centre pot găz-
dui laboratoare pedagogice pentru vizitatori sau la-
boratoare de cercetare, relaționate cu universități sau 
centre de învățământ din orașe, ele conduc către o 
nouă condiție a agricultorului, cea de erudit.
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The role of the actors

In what concerns the territory, the concept of self-sus-
tainability refers to a proper relation between the lo-
cal factors and the implementation of some territory 
equipments which value the heritage and the existent 
resources, leading to the creation of a regeneration 
cycle of the geographic territory. At the same time, 
sustainable development implies action from the local 
people. Actor network theory, the active approach of 
the relationship between actors and urban planning, is 
the paradigm shift in urbanism, proposed by the Dutch 
architect Luk Boelens: ‘a new urban project and a new 
modern special planning’ (Boelens 2009: 20).

The starting point for the proposed concept is the fact 
that the economic actors from different special or cul-
tural institutes are able to make partnerships or con-
tracts, temporary or permanent, which add value to the 
process as a whole, in complex ways: they can stimu-
late innovation, mutual support and exchanges. These 
groups cannot be conceived only spatially, but they are 
active in forms of proximity relationships, in specific net-
works, possibly on longer distances too, over geographi-
cal or sectorial limits (Coe/Kelly/Yeung 2007, Boschma 
2005, in Boelens 3009: 40).

The major difference from a traditional approach, based 
on a governmental mission or cooperation between the 
public and the private sector is the focus on the outside-
in, rather than on the inside-out. Re-territorialisation 
shouldn’t start from a governmental vision of its plan-
ning or from a simple renewal of the current plans, but 
with the help of the locally involved actors and from the 
will of civil society. The space shouldn’t be seen as a ‘con-
tainer’, but as an ‘assembly’ which gradually develops, 
with the help of the actors’ cooperation. 
(Boelens 2009: 193)

Rolul actorilor

În ceea ce privește teritoriul, conceptul de auto-sus-
tenabilitate se referă la o bună relaționare a factorilor 
locali și la implementarea unor echipamente teritori-
ale care pun în valoare patrimoniul și resursele exis-
tente, obținându-se un ciclu de regenerare a terito-
riului geografic. În același timp, dezvoltarea durabilă 
înseamnă la fel de mult implicarea locuitorilor regiu-
nii în programele de planificare. Actor network theory, 
abordarea activă a relațiilor dintre actori în raport cu 
planificarea, reprezintă schimbarea de paradigmă în 
urbanism, propusă de arhitectul olandez Luk Boelens: 
„un nou proiect urban și o nouă planificare spațială 
trans-modernă“ (Boelens 2009: 20).
Punctul de pornire al conceptului propus este faptul 
că actorii economici, în cadre instituționale, spațiale 
sau culturale, sunt capabili de coaliții sau contracte, 
temporare sau permanente, care conduc la o valoare 
adăugată a întregului, în moduri tot mai complexe: 
pot avea rol de stimulare a inovației, a sprijinului mu-
tual, a schimburilor. Aceste grupuri nu pot fi conce-
pute numai în sens spațial, ci sunt active în forme de 
relaționare de proximitate, în rețele specifice, posibil 
și pe distanțe lungi, peste limite geografice sau sec-
toriale (Coe / Kelly / Yeung 2007, Boschma 2005, în 
Boelens 2009 : 40).
Diferența majoră față de o abordare tradițională, ba-
zată pe o misiune guvernamentală sau o cooperare 
public-privat clasică este focalizarea outside-in, spre 
deosebire de cea inside-out. Reteritorializarea nu ar 
trebui să pornească de la o viziune guvernamenta-
lă asupra planificării sau de la o simplă reînnoire a 
planurilor existente, ci se naște cu ajutorul actorilor 
implicați local și din voința societății civile. Spațiul nu 
trebuie văzut ca un „container“, ci ca un „ansamblu“ 
care se dezvoltă în pași, prin mecanismele de coope-
rare ale actorilor. (Boelens 2009: 193).
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Studiu de caz / 
Study case: LIMBURg
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Limburg este o stațiune din sudul regiunii Brabant 
din Olanda, singura zonă cu dealuri a țării. Tusimul 
s-a dezvoltat consistent începând cu anii 1970, odată 
cu dezafectarea industriilor extractoare, devenind un 
sector bine implantat în structura socială, prin scara 
sa umană, prin ospitalitate. Începând cu anii 1990 se 
află în declin, din cauza apariției noilor mijloace de 
transport low-cost, care au îndepărtat turiștii naționali 
și internaționali către alte destinații mai atractive. 
Tendința de decădere și recesiune economică a fost 
accentuată de regresul agriculturii, odată cu scăderea 
subvențiilor europene. Mediul rural și urban a avut de 
suferit, degradându-se și având un impact devastator 
asupra frecventării turistice.
Pentru a corecta aceste deficiențe, a fost conceput un 
program de reactivare, de redresare a acestei involuții 
recente: Limburg Development and Investment Com-
pany (NV Industry LIOF), susținut și de programul 
european TourisME. Astfel, s-a creat un contract cu 
un consorțiu de urbaniști, experți în loisir și două 
universități afiliate (Tillburg și Utrecht); dezvoltându-
se o nouă perspectivă de piață sustenabilă, în acord 
cu abordarea relațională a actorilor. 
S-au realizat sondaje de trasare, pentru a determina 
punctele forte ale regiunii și pentru a se identifica 
ceea ce poate „vinde“, oportunitățile de dezvoltare 
a relațiilor între actori și de introducere a unor noi 
funcțiuni. În urma primei faze a studiului, echipa plu-
ridisciplinară a propus mai multe concepte de reteri-
torializare cu întindere la nivel regional: 
- dealurile curative: spitale, centre de reabilitare, ho-
teluri, valea râului Geul, castele, grădini, pâraie, chei, 
și relaționarea dintre ele; 
- bunăstare (wellness) în lux: băi termale, clinici pri-
vate, cazinou, ferma frumuseții, Spa, ferme de îngriji-
re, golf, terapii alternative, trasee de drumeții, bicicle-
te, peisaje inaccesibile;

Limburg is a resort from the Southern region of Brabant 
in Netherlands, the only hillside area in the country. Tour-
ism has developed consistently starting with the 1970s, 
once the extracting industries were disposed and it be-
came a well implanted sector in the social structure, 
through its hospitality. Beginning with the 1990s, it start-
ed to regress, because of other low-cost transportation 
means that have become available and tempt national 
and international tourists to try other destinations. The 
regress tendency and economic crisis were even more 
amplified by the crisis in agriculture, once the European 
subventions were diminished. The rural and urban envi-
ronments were both affected, with a devastating impact 
on the rural attendance. In order to correct these deficien-
cies, a program was conceived for the re-activation of 
these recent regressions: Limburg Development and In-
vestment Company (NV Industry LIOF), also sustained by 
the European program TourisME. A contract is thus cre-
ated with a consortium of urban specialists, experts in lei-
sure and two affiliated universities (Tillburg and Utrecht); 
a new perspective of the sustainable market was born, in 
agreement with the relational approach of the actors.
Marking surveys were made in order to determine the 
strengths of the region and to identify what can ‘sell’, the 
opportunities of development of the relationships be-
tween actors and of introducing new functions. After the 
first part of the study, the multidisciplinary team came up 
with several concepts of re-territorialisation at a regional 
level: 
- the curative hills: hospitals, rehabilitation centres, 
hotels, the valley of the river Geul, castles, gardens, rivers, 
docks and the relationships between them;
- wellness in luxury: thermal baths, private clinics, casi-
nos, beauty farms, care farms, golf, alternative therapies, 
hiking, inaccessible landscapes;
- catering, home care: castles and gardens, monaster-
ies, new ecological connections between forests, aban-
doned places and nature;
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- the cooperative of tastes: orchards, vineyards, eco 
ranches, beer factories, restaurants with Michelin stars, 
food fairs, school for hotel staff and catering, heritage 
ranches, holiday resorts;
- the strengths identified were many: the concentra-
tion of treatment equipments, quality restaurants, at-
tractive ranches, well placed castles, catholic religious 
heritage, mills, hiking paths and a good transportation 
framework. All of these are emphasized by the natural 
landscape which was very efficiently preserved.

- viața glorioasă: catering, home care – îngrijire la 
domiciliu, castele și grădini, mânăstiri sau așezăminte 
folosite, abandonate, noi conexiuni ecologice, păduri 
și natură; 
- cooperativa gusturilor: livezi, vii, ferme eco, fabrici 
de bere, restaurante cu stele Michelin, târguri de pro-
duse alimentare, școală de hotelieri și catering, ferme 
de patrimoniu, stațiuni de vacanță concentrate, spații 
urbane construite;
- punctele forte identificate în trasare și cartare au 
fost multiple: concentrări de echipamente de trata-
ment și refacere, restaurante de calitate, ferme atrac-
tive, castele bine situate, parimoniu religios catolic, 
mori de apă reziduale, trasee de drumeții și biciclete 

Limburg, vedere aeriană / Aerial view
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extinse și o rețea bună de transport de autocare. La 
acestea se adaugă peisajul natural bine conservat, de 
o foarte bună calitate;
- au fost schițate oportunitățile în hărți, listate mai 
sus, realizându-se combinații de valori existente și 
propuse: Magnificent Gardens (comerț cu și în jurul 
castelelor), Linked Fields (wi-fi informativ facilitat de 
rețeaua patrimoniului catolic), Healing Hills (cură și 
loisir), Elementary Heritage (energie nouă realizată 
cu ajutorul patrimoniu industrial), Taste co-operative 
(agri-loisir și slow food), Style Traffic (loisir mobil suste-
nabil);
- Au fost identificați potențialii actori lideri, investi-
tori potențiali din interiorul și din exteriorul zonei și 
actori din zona întreprinderilor și societății civile, care 
ar fi interesați de investiții în pur interes propriu. Întâl-
nirile bilaterale au dovedit faptul că unele propuneri 
nu aveau suficient suport: Magnificent Gardens, Linked 
Fields, Elementary Heritage, Style Traffic. Celelalte pro-
puneri au fost dezvoltate ulterior : Wellness in Luxury 
(facilități de wellness extinse cu sport, mutimedia și 
gastronomie healthy) și Glorious Life. S-au creat hărți 
de oportunitate referitoare la compoziția districtului, 
punctele forte ale regiunii și noile elemente potențial 
sustenabile.

Proiectul a fost primit extrem de bine încă de la în-
ceput, pentru că avea propuneri specifice, explicate 
prin imagini, în mare parte născute din ambițiile ce-
lor implicați. De asemenea, ele ofereau valoare adă-
ugată turistică, economică, ecologică, spațială, prin 
încrucișări creative, inovatoare. 

- opportunities were sketched in maps, listed above, 
by combining existent values with new proposed ones: 
Magnificent Gardens (castles), Linked Fields (informa-
tive wi-fi provided by the catholic heritage network), 
Healing Hills (treatment and leisure), Elementary Her-
itage (new type of energy created with the help of the 
industrial heritage), Taste cooperative (agri-leisure and 
slow food), Style Traffic (sustainable mobile leisure);
- Possible leading actors were identified, potential 
investors from the area but also from the outside, from 
several societies which would be interested in invest-
ing for their own good. After several meetings, it was 
decided that some of the proposal didn’t have enough 
support: Magnificent Gardens, Linked Fields, Elemen-
tary Heritage, Style Traffic. The other proposals were de-
veloped: Wellness in Luxury (extended wellness facilities, 
sports, multimedia and healthy gastronomy) and Glori-
ous Life. Opportunity maps were developed referring to 
the composition of the district, strengths of the region 
and new possible sustainable elements.

The project was received with enthusiasm from the very 
beginning, because it had specific proposals, explained 
through images, mostly developed from the ambitions 
of the involved parties. Also, they brought added value 
in tourism, economy, ecology, territory, by using creativ-
ity and innovation. 



316 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”   /   “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning

Healing Hills started from the idea that the patients 
should be moved right after surgery in rehabilitation 
centres. The waiting list in the hospitals would be thus 
considerably reduced, the rehabilitation centres could 
receive patients from outside the region and the insu-
rance companies spend less money (a bed in the hotel is 
cheaper than one in the hospital). Due to this program, 
hotels have clients in extra season as well, agreeing to 
invest part of the profit in the rehabilitation of the natu-
ral environment. On the long run, some investments are 
foreseen for high-tech programs in medical research.
The second investment program consists of stimulating 
the agriculture through a distribution network to Maas-
tricht, in food markets. This program aims to encourage 
agriculture at a lower, but qualitative scale. There will 
also be more tasting events and food salons. 
The actors initially involved in the project (40 in the busi-
ness and civil area) continued the collaboration around 
the projects, together with public actors (20 actors, tied 
by the Maastricht region) recently added, with ongoing 
collaboration projects.

Proposals for applied studies in the 
balneal heritage in Romania

Based on the concepts and practices presented so far, 
we propose the defining of some tourist regions in Ro-
mania which can be analyzed as balneal territories. 
Thus, we will make a diagnosis analysis, by outlining the 
valuable elements from these territories and review the 
current situation of the material and immaterial heri-
tage. 

Healing Hills a pornit ca idee de la mutarea pacienților 
imediat după operații în centrele de recuperare. Lis-
ta de așteptare în spitale se reduce astfel foarte mult, 
centrele de recuperare primesc clienți din afara regi-
unii, iar companiile de asigurare cheltuiesc mai puțini 
bani (un pat de hotel e mai ieftin decât unul de spi-
tal). Datorită acestui program, hotelurile au clienți și 
în afara sezonului, convenindu-se ca surplusul din 
profit să fie investit în reabilitarea peisajului natural. 
Se prevăd în același timp și investiții pe termen me-
diu în programe high-tech de cercetare în domeniul 
medical. 
Al doilea program de investiții constă în stimularea 
agriculturii printr-o rețea de distribuție spre Maastri-
cht, în piețe agroalimentare. Acest program are ca 
scop încurajarea agriculturii la scară redusă, de cali-
tate. Se va realiza suplimentarea evenimentelor de 
degustare, a saloanelor gastronomice.
Actorii implicați inițial în proiect (40 din zona de bu-
siness și societatea civilă) au continuat colaborarea în 
jurul proiectelor alături de actorii publici (20 de ac-
tori, legați de regiunea Maastricht) recent cooptați, cu 
investiții în desfășurare.

Propuneri pentru studii aplicate 
patrimoniului balnear din România

În baza conceptelor și practicilor prezentate anterior, 
propunem definirea unor regiuni turistice din Româ-
nia care se pot analiza ca teritorii balneare. 
Astfel, vom realiza o analiză de tip diagnostic prin 
trasarea elementelor valoroase din aceste teritorii și 
analiza situației actuale a patrimoniului material și 
imaterial. 
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Then, an opportunity map will be drawn which presents 
the relationships at a regional and urban level, the po-
tential of several local actors and the way they could 
collaborate, together with introducing new functions of 
the territory frameworks. 
The balneal heritage will be an important factor in this 
process, ensuring its re-integration in the new structure. 

The final purpose will be to grow a sustainable develop-
ment of these balneal regions affected in the present by 
some grave malfunctions. 

Apoi, va fi posibilă realizarea de hărți de oportuni-
tate care prezintă relațiile la nivel regional și urban, 
potențialul diverșilor actori locali și modul în care 
aceștia ar putea coopera, alături de introducerea unor 
noi funcțiuni și de îmbogățirea rețelelor teritoriale. 
Patrimoniul balnear va fi un element important în 
acest proces, asigurându-se o reintegrare a sa în noua 
structură. 
Scopul final este de a realiza o dezvoltare sustenabilă 
a acestor regiuni balneare afectate în prezent de o se-
rie de grave disfuncționalități.
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