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April 2021 
 
 
Geachte,  
 
Na een hernieuwde start van Watererfgoed Vlaanderen in juni 2019 zijn we trots te 
kunnen vaststellen dat onze leden mooie realisaties hebben verwezenlijkt! Er lopen 
inderdaad projecten op diverse plaatsen over heel Vlaanderen.  In elke provincie 
staan onze intendanten te uwer beschikking om naar u te luisteren over uw 
beslommeringen, uw noden, uw opmerkingen, uw nieuwe projecten: contacteer hen!  
De lijst met hun namen staat met de nodige gegevens op onze website.  
 
Jammer genoeg is het in het leven niet altijd rozengeur en maneschijn!   
 
In zeldzame gevallen moeten we dan, met tegenzin, projecten ongunstig evalueren. 
De wel overwogen redenen hebben veelal te maken met de staat van het erfgoed,  
de gigantische kosten voor restauratie, enz. Ons advies kan dan soms wellicht niet 
populair zijn, maar is gegeven na een eerlijke en diepgaande overweging.  Er zijn 
veel projecten en alles verwezenlijken lukt niet, laat ons daar in eerlijk zijn. Het 
Walenschip de Céphée is hier een voorbeeld van. De overheden waarderen enorm 
dat we dit neutraal doen.   
 
Er bestaan vandaag veel waardevolle alternatieven om erfgoed te laten voortleven 
met digitalisatie, met 3D opname voor latere eventuele vernieuwbouw, met 
educatieve scherminfo met alle randgegevens. Daar ligt een grote toekomst die meer 
dan waarschijnlijk ook onze jeugd zal interesseren.  Bovendien is een goede replica 
vaak beter dan een origineel in slechte staat.  Er zijn daarvoor tal van voorbeelden in 
binnen- en buitenland. Dit is wat wij voorstellen voor de Céphée. 
 
Het doel van Watererfgoed Vlaanderen blijft om onze leden vzw’s, die bezig zijn met 
het instandhouden en bewaren van de sloop van belangrijk historisch water-
gebonden en maritiem erfgoed, op te volgen om hen algemeen advies te geven, om 
te helpen bij praktische problemen, het eventueel ondersteunen bij het aanvragen 
van steun, en voor de uitbouw van contacten: we zijn er voor jullie! Wij willen meer 
dan ooit de verbinding maken tussen de basis, jullie dus, en de overheden om tot 
een gunstig resultaat te komen.  
 
De huidige maatschappelijke situatie heeft ons spijtig genoeg belet jullie regelmatig 
te ontmoeten of te contacteren. Het kon niet anders, maar we hopen, samen met 
jullie, dat er spoedig betere tijden aanbreken. 
 




