ANTWERPS MARITIEM
MUSEUMMANIFEST 2013
26 november 2013
N.a.v. de Grote Maritieme Museumavond gehouden voor een vol KBCauditorium in Antwerpen op 26 november 2013 en op basis van de aldaar
voorgestelde internationale maritieme museumstudie vraagt Watererfgoed
Vlaanderen, als grootste scheepvaart- en havenerfgoedorganisatie van de
Benelux, met nadruk aan

- de Vlaamse Regering:
 het inadequate, wereldvreemde en minimalistische Varend Erfgoed-Decreet
2002 en het dito wijzigingsvoorstel van 2013 dadelijk in te trekken en deze
regelgeving te vervangen door een ambitieuze, stimulerende en
beleidsintegrerende regelgeving
 de beschermings- en subsidieregeling voor het onroerend erfgoed bij prioriteit
in te zetten ten dienste van de hieronder vermelde Antwerpse projecten
 prioriteit te geven aan de redding van de wrakken van de Charlesville en de
Belgica en aan de ondersteuning van de New Belgica en de Askoy IIprojecten
 i.v.m. de repatriëring van de wrakken van de Charlesville en de Belgica, de
Poolse, de Duitse en de Noorse regeringen uit te nodigen tot medewerking en
ondersteuning, elk wat hen betreft
 zo West-Vlaamse en Oostendse publieke of private partners daar belang in
stellen, Watererfgoed Vlaanderen in staat te stellen voorstellen uit te werken
met het oog op de eventuele oprichting van een complementair maritiem
museum in Oostende

- de Stad Antwerpen:
 prioritair het beschermd onroerend erfgoed van de oude Antwerpse
havendokken te restaureren, inz. de Droogdokken 1, 2 en 3
 de site Kattendijkdok-Oostkaai (kaaien 20-22) te vrijwaren van nieuwe
bebouwing en de historische afdaken aldaar te behouden
 de beoogde museumhaven in te plannen in het Kattendijkdok
 het Bonapartedok te bestemmen als uitbreiding van de jachthaven en de
reconstructie van de Bonapartesluis voor te bereiden
 alle historische kranen, inbegrepen de vaste 50tons-kraan van de
Scheldekaaien, te beschermen en te restaureren

- het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen:
 de evacuatie van de site rond Droogdokken 1, 2 en 3 concreet voor te
bereiden
 de reeds behouden vloot varend erfgoed aan te vullen met de twee extra
sleepboten van de 70'er reeks
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 i.s.m. Watererfgoed Vlaanderen een screening uit te voeren van te bewaren
havenerfgoed aanwezig in het havengebied
 te onderzoeken welke middelen het kan investeren in een PPS-project voor
een maritiem museum

- alle drie voornoemde overheden gezamenlijk:
 de economische, maatschappelijke, culturele en toeristische potentie te
onderkennen van het Wereld Haven en Maritiem Museum als een van 's
werelds toonaangevende maritieme bezoekersattracties, en de conclusies van
de maritieme museumstudie van Watererfgoed Vlaanderen te onderschrijven
 Watererfgoed Vlaanderen te erkennen en structureel te ondersteunen als
representatieve gesprekspartner van de Vlaamse watererfgoedsector
 in samenwerking met Watererfgoed Vlaanderen de oprichting van het Wereld
Haven en Maritiem Museum en een PPS-traject met voorafgaande
marktbevraging voor te bereiden
 een performante Task Force op te richten met als vast doel de berging van de
Charlesville en met vertegenwoordiging van Watererfgoed Vlaanderen

- de organisaties van de private havensector
 de strategische rol te onderkennen van het voorgestelde Wereld Haven en
Maritiem Museum als bedrijfs- én publieksgerichte internationale
ambassadeur van de Antwerpse, Vlaamse en Belgische scheepvaart-, haven en transportgemeenschap
 i.s.m. Watererfgoed Vlaanderen een screening uit te voeren van te bewaren
havenerfgoed aanwezig in het havengebied
 met het oog op het beoogde PPS-traject i.s.m. Watererfgoed Vlaanderen te
peilen naar de investeringsbereidheid van de private maritieme en nietmaritieme sector
 met Watererfgoed Vlaanderen, met het oog op de verdediging van de
gemeenschappelijke belangen, constructief front te vormen in relatie tot de
betrokken overheden

- alle scheepvaart- en havenerfgoedverenigingen, -experten en -liefhebbers
 zich achter de unieke vlag van Watererfgoed Vlaanderen te scharen om het
bovenstaande te helpen realiseren
 onze vragen te verspreiden en te ondersteunen bij alle betrokken
beleidsmakers, in het bedrijfsleven en bij het brede publiek.

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen
(meer dan 100 organisaties actief rond 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.
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