Uitnodiging
Namens het 4Werven samenwerkingsverband
nodigen wij u uit tot het bijwonen van het symposium

“Een toekomst voor het varend erfgoed”
Het symposium vindt plaats op 12 mei 2017
in het Fizi theater, Kerkhof 3, 4301 BZ in Zierikzee.
Het programma is als volgt:
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.10 Opening door dhr. Ben de Reu
		
(gedeputeerde voor Cultuur Provincie Zeeland)
10.10 – 10.30 De 4Werven als katalysator
		
dhr. Leo Maes (voorzitter 4Werven overleg)
10.30 – 11.00 Maritiem erfgoed behoud in Nederland
		
mevr. Marja Goud (voorzitter FVEN)
11.00 – 11.25 Pauze
11.25 – 11.55 Maritiem Erfgoed behoud in Vlaanderen
		
dhr. Maarten van Dijk
		
(Agentschap voor Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid)
11.55 – 12.25 Behoud door selectie
		
dhr. Frits Loomeijer (Directeur MMR)
12.25 – 13.45 Lunch
13.45 – 14.15 Hoe maak je het maritiem erfgoed aantrekkelijk voor een groot publiek
		
mevr. Sabine Denissen
		
(Dienst voor Toerisme Provincie Antwerpen)
14.15 – 14.45 Nulmeting Historische Maritieme Ensembles
		
mevr. Martine van Lier (adviseur FVEN)
14.45 – 15.15 Masterplan Behoud Museumhaven Spakenburg
		
dhr. Vincent de Kieviet
		(Gemeente Bunschoten-Spakenburg)
15.15 – 15.45 Pauze		
15.45 – 16.45 Paneldiscussie:
		
Suggesties voor een stappenplan voor het Maritiem Erfgoed. 			
		
Moderator : dhr. Frank Ratelband
16.45 – 17.00 Conclusies door dhr. Hans Simons (voorzitter Stichting Renesse)
17.00 – 18.00 Afsluiting met een borreltje en hapje
Vooraanmelding is gewenst uiterlijk 28 april. Bevestiging op volgorde van
aanmelding. Contact: ceesdogger@gmail.com , tel : 0639812794

Organisatoren:

Achtergrond:

•
•

Het varend erfgoed is voor het overgrote deel
particulier eigendom, particulier beheerd en
gefinancierd. Het overige watergebonden
erfgoed (werven, kades, waterbouwwerken) is
doorgaans eigendom van de overheid, maar
wordt, al dan niet met subsidie, veelal beheerd
door particuliere initiatieven en / of stichtingen.
Gebleken is dat ten gevolge van de reductie van
financiële steun door overheid en particuliere
fondsen de continuïteit van het beheer en
het onderhoud van dit erfgoed ernstig wordt
bedreigd. In weerwil van de inzet van grote
aantallen vrijwilligers is de verdiencapaciteit van
het maritiem erfgoed op zichzelf onvoldoende.
Om hieraan tegemoet te komen kunnen
zogenaamde ‘historische ensembles’,
samenvoegingen van maritieme objecten die
in gezamenlijkheid een beeld geven van de
wordingsgeschiedenis van de betreffende
gemeenschap een belangrijke bijdrage
leveren. Bijvoorbeeld kades en havens met
traditionele schepen, of een antiek dok met een
klassiek schip erin. Lokale overheden worden
uitgenodigd dit soort ensembles te identificeren
en op te nemen in hun omgevingsplannen.
Om dit te realiseren moeten deze ensembles in
samenwerking met direct betrokkenen worden
gedefinieerd en gewaardeerd.

•
•

Museumhaven Zeeland, Zierikzee
Historische Scheepswerf C.A.Meerman,
Arnemuiden
Tolerant vzw, CNR Rupelmonde
Provinciale Scheepswerven Baasrode,
Baasrode

Het symposium is mogelijk gemaakt dankzij
financiële ondersteuning van de Stichting Renesse
Doelstelling van het symposium:
Definiëren van een stappenplan voor de promotie
en het behoud van het Maritiem Erfgoed van
de Euregio Scheldemond, in samenwerking met
overheden, ondernemers en overige stakeholders
in de provincies Zeeland, Oost- en West
Vlaanderen,

Er zal daarom moeten worden gezocht naar een
lange termijn visie waarin vrijwilligers, eigenaren,
overheden en ondernemers, in samenwerking
een rol vervullen. Die samenwerking moet leiden
tot een verdienmodel, waarmee het behoud van
het maritieme / watergebonden erfgoed kan
worden veiliggesteld.
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