Studiedag 27 november

Erfgoed en het plattelandsbeleid
Wetten en verdragen geven erfgoed zijn plaats in
de maatschappij. Naast bescherming en borging
horen publiekswerking en ontsluiting erbij. Tastbaar en niet-tastbaar erfgoed spelen een belangrijke rol in de beleving van het platteland. Het is
vooral de alledaagse cultuur, die interesse en
steun opwekt om een werking rond erfgoed uit
te bouwen. In het beleid voor het platteland, o.a.
in het PDPO III, staat de opwaardering van het
ruraal en agrarisch erfgoed op een prominente
plaats. Ook integrale streekplannen, zoals in de
Westhoek met de herdenking van 14-18, gebruiken erfgoed als ontwikkelingselement.

Datum:

Toch is niet iedereen gelukkig met het beleid.
Te veel, te weinig, te traag, te snel… wordt vaak
gehoord. Als plattelandsontwikkeling in tijden
van crisis meer moet inzetten op het economisch
weefsel, kan het erfgoedbeleid dit dan ondersteunen? Is het Nederlandse principe ‘Behoud door
ontwikkeling’ hier van toepassing?

•

Inleiding door Iris Steen, Erfgoedadvies

•

Erfgoed en plattelandsbeleving in het Meetjesland door
Eddy Matthys, Plattelandscentrum en Landelijke Gilden

•

De jaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem, erfgoed met UNESCOlabel door Nele Buys, coördinator jaarmarkt

De studiedag wil nagaan hoe het erfgoed meerwaarde kan geven aan het plattelandsbeleid.

•

Streekontwikkeling en erfgoed door
Filip Boury, regiocoördinator Westhoek, West-Vlaanderen

Doelgroep: Gemeentelijke mandatarissen, stedenbouwkundigen, planners, leden adviesraden,
plattelandsontwikkelaars, erfgoedconsulenten,…

•

Wat doet de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland?
door Gerard Hendrix, projectleider

•

Debat, gemodereerd door Iris Steen
Sonja De Becker, ondervoorzitter Boerenbond
Yves Segers, professor KU Leuven, CAG
Marc Jacobs, directeur Faro (Steunpunt cultureel erfgoed)
Philippe De Backer, diensthoofd Kempens Landschap vzw
Els Hofkens, afdelingshoofd Erfgoedbeleid, Agentschap RWO

Coördinatie:
Plattelandsacademie van Landelijke Gilden
+32 (0)16 28 60 21 (kantooruren)
+32 (0)497 92 70 62 (tijdens studiedag)

woensdag 27 november 2013
aanvang om 10.00 uur (onthaal vanaf 9.30 uur)
afsluitende broodjesmaaltijd om 13.00 uur
Plaats:
gebouw Boerenbond & Landelijke Gilden
Diestsevest 40, 3000 Leuven
Inschrijven: fax +32 (0)16 28 60 29, of plattelandsacademie.be, of
plattelandsacademie@landelijkegilden.be
Graag voor 20 november 2013
Toegang:
25 euro (Landelijke Gilden en studenten 6 euro),
te storten op (IBAN) BE46 7364 0368 2136 – (BIC)
KRED BEBB, met vermelding ‘PLAC 27 nov + naam’
(ev. ook ‘lidnummer’ of vermelding ‘student’)

Programma:

10718

In samenwerking met vzw Centrum Agrarische Geschiedenis

