JAARVERSLAG 2021
Ondanks de situatie rond Covid-19 hebben we met het dagelijks bestuur,
communicatieverantwoordelijke en de intendanten, getracht zo actief mogelijk te
blijven rond de werking van Watererfgoed Vlaanderen.
In beperkte groep en met de nodige voorzorgen, werden een aantal vergaderingen
gehouden. We zijn er ook in geslaagd om enkele video’s gemaakt over onze leden.
In 2021 waren er:
-

9 vergaderingen dagelijks bestuur
2 video’s die we naar onze leden en sympathisanten stuurden
15 FLASH berichten in verband met activiteiten en nieuws over varend
erfgoed
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We plannen om in 2022 verder te gaan met deze communicatie, maar dat zal
allemaal heel sterk afhankelijk blijven van de maatregelen rond Covid-19. Maar ook
gaan we onze leden vragen om ons meer op de hoogte te houden van hun
activiteiten en geplande evenementen. We willen blijven ondersteunen in het geven
van meer naamsbekendheid aan de verengingen.
HERITA vroeg onze medewerking voor het INTO congres (International National
Trust Organisations) dat zou plaatsvinden in 2022. Door de wereldwijde problemen
met het reizen kwamen er heel weinig inschrijvingen. Het congres zelf werd daarom
geannuleerd en er wordt door HERITA bekeken om een alternatief te vinden maar dit
dan alleen voor België en Nederland.
Ons project voor een “Register Erfgoedwaardige Vaartuigen” (een uitbreiding van de
bestaande inventaris varend erfgoed) werd in 2021 verder uitgewerkt door de
werkgroep en is klaar om voorgesteld te worden aan de minister voor een eventuele
subsidie.
Een nieuw project waar we met enkele mensen over spreken is het digitaliseren van
wandelroutes. We kregen de vraag van ETWIE die via FARO vzw, een project kan
opstarten. Wij denken momenteel voor test aan routes in Oostende en Antwerpen
omdat in beide steden toch wel een grote concentratie aan watergebonden erfgoed
te vinden is en dat uitstekend in een wandelparcours kan opgenomen worden.
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Er zijn ook verschillende gesprekken geweest met onder andere het Stadsbestuur
van Antwerpen over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het al dan
niet varend erfgoed en infrastructuur. In Antwerpen zijn enkele van onze leden hard
bezig geweest rond de status van het beschermd monument Walenschip Céphée.
Hier ondersteunden we met Watererfgoed Vlaanderen de oproep van de Vrienden
van het Nationaal Scheepvaartmuseum, om bezwaar aan te tekenen tegen de
tijdelijke opheffing van bescherming van het schip.
Ondertussen wordt er op verschillende fronten verder nagedacht en gewerkt aan
mogelijke oplossingen voor de toekomst van dit schip.
Voor 2021 was de idee om een algemene vergadering te plannen in Oostende
tijdens het evenement Oostende voor Anker. Gesprekken werden al gevoerd met
onze intendant voor West-Vlaanderen, Hubert Rubbens. Door de annulatie van het
evenement dat in mei 2021 zou plaats vinden, en de strenge maatregelen op dat
moment, werd besloten om een digitale algemene vergadering te houden.
In oktober overleed onze voorzitter Jean-Jacques Westerlund. Niet alleen
Watererfgoed Vlaanderen, maar talloze andere verenigingen zijn een charmante,
begeesterende bezieler verloren. We gaan Jean-Jacques met zijn talloze ideeën en
zijn ongebreideld optimisme erg missen maar zullen alles doen om zijn visie verder
uit te bouwen. De taak van voorzitter ad interim werd opgenomen door kapitein
Patrick Blondé.
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