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ERFGOED: NU VOOR LATER
1 oktober 2015  |  9.30 - 17.00 uur

De Erfgoeddag 2015 wordt  georganiseerd door het Erfgoedhuis  Zuid-Holland in samenwerking met  
de provincie Zuid-Holland. De dag wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert op donderdag 1 oktober 2015  
samen met de provincie Zuid-Holland de achtste Provinciale Erfgoeddag 
voor gemeenten, erfgoedorganisaties, professionals, vrijwilligers en  
andere belanghebbenden. Het thema is ERFGOED: NU VOOR LATER.

Deze Erfgoeddag gaat over de relatie tussen behoud en ontwikkeling  
van erfgoed, tussen bewaren en herbestemmen, tussen koesteren en  
beleven. Wat hebben deze  combinaties ons NU opgeleverd, en welke  
kansen bieden ze ons voor LATER? Sterk voor het voetlicht komt de  
ontwikkeling van erfgoed in de omgeving, waarbij de verbinding van  
landschap en erfgoed een koningskoppel vormt.
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Tijdens de afsluitende borrel is het mogelijk om per 1 september vertrekkend directeur Andries 
 Ponsteen de hand te schudden en nader kennis te maken met zijn opvolger Judith Tegelaers. 

De dag wordt geopend door Rik Janssen, de  
nieuwe gedeputeerde voor erfgoed. Daarnaast 
kijken we uit naar de komst van onder meer  
Jelle Brandt Corstius (publicist & programma  maker) 
en Simon Murray (Engelse National Trust). 

Onder leiding van een debater bespreken we het 
provinciale programma Erfgoedlijnen: wat zijn 
de behaalde resultaten en hebben de deelnemers 
aanbevelingen voor de toekomst? 

In de middag wordt ingezoomd op:

Herbestemming. Is herbestemming van ons monumen-
tale erfgoed nog steeds dé oplossing? En wat levert een 
nieuwe functie voor erfgoed wel/niet op aan besparingen, 
nieuwe rendementen en andere genietingen?

Erfgoed verbinden met landschap. Ligt de toekomst van 
erfgoed bij natuur- en landschapsbeleid? Hoe werken we 
samen met ‘groene’ organisaties? 

Facultatief: excursie naar de Koninklijke Porceleyne Fles.

Locatie: industrieel erfgoed in Delft
Het programma speelt zich dit jaar af op een  
bijzondere erfgoedlocatie: Lijm & Cultuur, 
de voormalige lijmfabriek aan de Schie in Delft. 

Meer info over het programma

en GRATIS aanmelden: 

WWW.ERFGOEDDAG.NL

PLENAIR PROGRAMMA DEELSESSIES MIDDAG

Maak tijdens de  
lunch kennis met  
onze nieuwe  
politici. 

Er is tijd voor net-
werken en  speed- 
daten met de in  
maart gekozen  
statenleden! 

SPEEDDATE


