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Watererfgoed Vlaanderen heeft voor de nieuwe Vlaamse Regering een eisenpakket
klaar.
De inspanningen van de aftredende Vlaamse Regering op het vlak van watererfgoed
en de aanzet tot een specifiek watererfgoedbeleid worden sterk geapprecieerd.
Belangrijke realisaties waren de eerste beschermingsbesluiten voor varend erfgoed,
de oprichting van de Monumentenwacht Varend Erfgoed, het belangrijke studiewerk
over watererfgoed door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en
de steun voor de uitbouw van Watererfgoed Vlaanderen.
Watererfgoed Vlaanderen eist de opname in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord
van een engagement om een krachtig specifiek watererfgoedbeleid te voeren. Dit
is noodzakelijk omdat Vlaanderen nog steeds een achterstand heeft op de
buurlanden en omdat diverse erfgoedelementen, waaronder enkele topstukken,
bedreigd zijn.
De verbintenis van de nieuwe Vlaamse Regering moet onder andere de volgende
vijftien prioritaire actiepunten omvatten:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De ondersteuning van de verdere uitbouw van de historische site
Scheepswerven Baasrode als voorbeeld voor de valorisering van het
Vlaamse watererfgoed
De ondersteuning van de uitbouw van het Museum aan de Stroom te
Antwerpen, de uitrusting van het bijhorende museumdok en het uitdragen van
de traditie van Antwerpen als iconische wereldhavenstad en zee- en
binnenscheepvaartcentrum
De uitbouw van een volwaardig scheepvaartmuseum met een actieve
erfgoedhaven en -werf in de haven van Antwerpen, op basis van een uit te
voeren financierings- en locatiestudie
Het valoriseren van het watererfgoed bij de heraanleg van de Scheldekaaien
te Antwerpen, met o.m. ligplaatsen voor historische schepen en een gepaste
uitrusting voor grote watererfgoedmanifestaties
De bescherming en uitbouw van de Oostendse Oosteroever als
museumhaven, havenmuseum en informatiecentrum
Het onderzoek van de valorisering van andere strategische
watererfgoedlocaties en aanverwante infrastructuur in Vlaanderen
Het dringend nemen en uitvoeren van beslissingen i.v.m. bedreigde
topstukken zoals de Mercator en de Doelse Kogge
Het inventariseren en beschermen van ander bedreigd watererfgoed, mede
in het licht van de internationale afbouw van de koopvaardijvloot wegens de
economische crisis
De ondersteuning van de berging van het wrak van het Poolschip de Belgica
en de bouw van een replica ervan

10. De versnelde implementatie van het Decreet Varend Erfgoed en inz. de
versnelde klassering van belangrijk Vlaams varend erfgoed
11. De terbeschikkingstelling van aangepaste aanmeermogelijkheden voor
historische schepen langs Vlaamse waterwegen en in de Vlaamse havens
12. Het aandringen bij de federale overheid op een verduidelijking en versoepeling
van de veiligheidseisen voor historische schepen
13. De krachtige ondersteuning van watererfgoedevenementen en manifestaties doorheen Vlaanderen en de inpassing van watererfgoed in de
programmatie van andere feesten en -evenementen
14. Een sterke uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek rond watererfgoed
bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en de Vlaamse
universiteiten
15. De integratie van het watererfgoedbeleid in andere beleidsdomeinen
(ruimtelijke ordening, stedenbouw, haven- en waterwegenbeleid, kunst- en
cultuurbeleid, toerisme...)
Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (historische
schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur, toeristische en
commerciële dienstverleners i.v.m. watererfgoed, experten, onderzoekers en liefhebbers). De koepel ijvert voor
het behoud en de valorisatie van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn
van de Vlaming en voor de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart- en havencultuur.
vzw Watererfgoed Vlaanderen, Scheepswerven Baasrode, St.-Ursmarusstraat
www.watererfgoed.be
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