PERSBERICHT 24 MEI 2009
30 HAVEN- EN
ERFGOEDORGANISATIES
EISEN NIEUW BELEID VOOR
ANTWERPS HAVEN- EN
SCHEEPVAARTERFGOED
PERSCONFERENTIE op maandag 25 mei 2009 om 12u00
Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen
OPROEP VOOR INTERNATIONALE EXPLOITATIE VAN DE RIJKE ANTWERPSE
WERELDHAVENTRADITIE EN VOOR EEN ACTIEVER BEHEER VAN HET
ANTWERPSE HAVEN- EN SCHEEPVAARTPATRIMONIUM
Dertig toonaangevende haven- en erfgoedorganisaties vragen een nieuw en krachtig
haven- en scheepvaarterfgoedbeleid in Antwerpen.
De Scheldestad is één van de grootste havens ter wereld en heeft van alle
wereldhavens veruit de langste traditie en de grootste cultuurhistorische rijkdom.
Vergeleken met andere havensteden als Hamburg, Liverpool en Rotterdam wordt dit
erfgoed te weinig gevaloriseerd.
Tijdens een studiedag in Antwerpen op 25 mei 2009 georganiseerd i.s.m. SIWE
wordt op initiatief van Watererfgoed Vlaanderen het Antwerps Watererfgoedmanifest
2009 overhandigd aan de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening, het
Stadsbestuur en het Gemeentelijk Havenbedrijf.
In het Watererfgoedmanifest wordt opgeroepen tot een algemene inhaalbeweging,
tot concrete actie in verband met topstukken van het varend erfgoed als de Mercator,
de Doelse Kogge en de Belgica, tot een grootscheepse studie over de oprichting van
een nieuw scheepvaartmuseum naast het MAS, tot een weloverwogen valorisatie
van het watererfgoed bij de heraanleg van de Scheldekaaien en tot tal van andere
concrete maatregelen.
Tot de ondertekenaars van het Watererfgoedmanifest behoren de belangrijkste
Vlaamse en Antwerpse erfgoedverenigingen, het Museum aan de Stroom en de
beroepsgroeperingen van het Antwerpse havenbedrijfsleven, de stouwers en de
scheepsagenten.
Het volledige Antwerpse Watererfgoedmanifest 2009 staat op www.watererfgoed.be.
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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