Februari-lezing

Op 13 februari aanstaande is het weer tijd voor de maandelijl<se HGVU-lezing. Deze keer hebben we
twee heren bereid gevonden een uiteenzetting te geven over het project
Lancewad
Oré van Marrewijk en Andreas Hoogeveen geven een kijkje achter de schermen van dit internationale
Waddenzeeproject, presenteren de eerste resultaten van de Inventarisatie en willen vooral discussie over
ondenwerpen als het gemeenschappelijke karakter van het Waddenzeegebied, regionale verschillen en
cultuurhistorische identiteit.
Het Waddenzeegebied strekt zich uit van Den Helder tot het Deense Esbjerg. Al meer dan 2500 jaar
wonen en werken er mensen. Door de eeuwenlange strijd van de bewoners met en tegen de
elementen is het oorspronkelijke natuudandschap omgevormd tot het cultuudandschap, zoals we dat
vandaag de dag kennen.
Landschappen veranderen altijd. Ook in het Waddenzeegebied vinden steeds nieuwe ontwikkelingen
plaats. De veranderingen in het landschap zijn tegenwoordig meestal wel ingrijpender en ze gaan
vaak ook sneller dan vroeger. Omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van het landschap en de
identiteit, hebben Duitsland, Denemarken en Nededand samen besloten om hoge prioriteit te geven
aan het behouden en ontwikkelen van het cultuudandschap van het Waddenzeegebied. Hiervoor is
het project LanceWad gestart, dat wordt gesubsidieerd door de EU. Het project wordt uitgevoerd door
projectgroepen in Denemarken, Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en Nederland. LanceWad, wat staat
voor Landschap en cultureel erfgoed van het Waddenzeegebied, heeft als doelen:
•
•
•

het inventariseren en waarderen van het landschap en het culturele erfgoed,
het verrichten van onderzoek naar de belevingswaarde van het gebied,
het doen van voorstellen voor duurzaam behoud, benutting en beheer van het cultureel erfgoed.

De voorstellen moeten bijdragen aan het een verstandig gebruik en beheer van het landschap en het
cultureel erfgoed in het Waddenzeegebied. De voorstellen zullen worden voorgelegd aan de
conferentie van de ministers van Nederiand, Duitsland en Denemarken, die in het najaar van 2001 in
Esbjerg plaatsvindt.
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