PERSBERICHT 14 APRIL 2009
WATERERFGOEDBELEID
VERWACHT VAN
KOMENDE VLAAMSE REGERING

VOORRANG VOOR ERFGOEDSITES IN BAASRODE, ANTWERPEN EN
OOSTENDE EN TOPSTUKKEN ALS DE MERCATOR EN DE DOELSE KOGGE
De inspanningen van de Vlaamse Regering voor het watererfgoed en haar aanzet tot een specifiek
watererfgoedbeleid worden sterk geapprecieerd. Vermeldenswaard zijn de eerste
beschermingsbesluiten voor varend erfgoed, de oprichting van de Monumentenwacht Varend Erfgoed,
studiewerk over watererfgoed en de steun voor de uitbouw van Watererfgoed Vlaanderen.
Watererfgoed Vlaanderen vraagt de opname in het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord van een
engagement om een nog krachtiger watererfgoedbeleid te voeren. Dit moet vijftien prioritaire
actiepunten omvatten, waaronder:
1. De uitbouw van de historische site Scheepswerven Baasrode als voorbeeld voor de
valorisatie van het Vlaamse watererfgoed
2. De uitbouw van een volwaardig haven- en scheepvaartmuseum in, bij en in aanvulling op het
Museum aan de Stroom in Antwerpen, waarbij de traditie van Antwerpen als iconische
wereldhavenstad wordt uitgespeeld
3. De uitbouw van een watererfgoedsite met actieve museumhaven aan de Oostendse
Oosteroever
4. Het nemen van dringende beslissingen voor de redding van bedreigd varend erfgoed als de
Mercator en de Doelse Kogge en de erkenning ervan als topstukken
5. Het aandringen bij de federale overheid op de invoering van duidelijke, realistische en soepele
veiligheidsnormen voor historische schepen.
De volledige Beleidsbrief voor de Vlaamse verkiezingen staat op www.watererfgoed.be.
Watererfgoed Vlaanderen heeft Prof. dr. Eric Van Hooydonk aangeduid als voorzitter. Hij ijvert al
jaren voor een krachtiger watererfgoedbeleid en voor de verbetering van de relatie tussen havens,
steden en de samenleving. Hij is een autoriteit op het vlak van scheepvaartbeleid en
scheepvaartwetgeving.
Watererfgoed Vlaanderen is de nieuwe naam van de vzw Watergebonden Erfgoed. Dit onderlijnt haar
ambitie om alle Vlaamse watererfgoedactoren te overkoepelen.
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, secr@watererfgoed.be
Voorzitter: Prof. Eric Van Hooydonk, eric.vanhooydonk@ua.ac.be, +32 3 238 67 14

141,

9200

Baasrode,

