
Symposium Erfgoed met Haken en Ogen"

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag laten wij u weten dat wij, de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen op woensdag 
14 november 2018 een studiemiddag organiseren onder de titel "Erfgoed met Haken en 
Ogen" over conservering, restauratie, onderhoud en hergebruik van hijskranen.
Deze studiemiddag staat mede in het kader van het Europese jaar voor het Cultureel 
Erfgoed. 

Op 27 november 2015 presenteerde NedSEK zich met het congres ‘Haal op die Hijs.’ 
Toen lag de nadruk op de geschiedenis van kranen. De locatie sloot hier goed bij aan: 
het Maritiem Museum Rotterdam.

Sinds het vorige congres hebben wij ons bezig gehouden met de studie naar de 
geschiedenis van kranen, de inventarisatie van het erfgoed van kranen en het 
opbouwen van een netwerk van mensen, organisatie's en bedrijven die zich bezig 
houden met het erfgoed van kranen. Wij willen u graag deelgenoot maken van de 
kennis die wij sindsdien hebben opgedaan. Verder presenteren wij deze dag het verslag 
van ons eerste symposium  ‘Haal op die Hijs’. De verslagen zijn aangevuld met 
voorbeelden van hergebruik van kranen.
 
Tijdstip: woensdag 14 november 2018 van 13 tot 17 uur
Ontvangst vanaf 12.30 uur in de hal.
Plaats: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Het symposium wordt gehouden in de Kinderdijkzaal van de RCE

Wij denken dat deze studiemiddag van belang is voor:
- mensen en organisatie's geïnteresseerd in hergebruik en restauratie van kranen
- mensen en organisatie's geïnteresseerd in de rol van technisch en maritiem erfgoed 
 in de herontwikkeling van oude stedelijke (haven) gebieden
- mensen die geïnteresseerd zijn in technisch en industrieel erfgoed. 
- kranen "fans"

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van NedSEK: gjacobs2@wxs.nl onder 
vermelding van "deelnemer Symposium" en gelijktijdige overmaking van € 25,- op 
bankrekening NL53 ABNA 0620 0942 22 ten name van "Nederlandse Erfgoed Kran".

Met vriendelijke groet,

Jur Kingma, voorzitter Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen

mailto:gjacobs2@wxs.nl
mailto:gjacobs2@wxs.nl

