
 

 

 

 

 

 

Programma Unesco-trefdag 3 mei 2022 

Hoe beschermen we ons cultureel erfgoed tegen overstromingsrampen? 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De grote rampspoed in de Vesdervallei in juli 2021 maakte meer dan ooit duidelijk dat de wereldwijde 
klimaatverandering ook een ingrijpende impact op ons leven kan hebben: niet louter een dor gazon, 
maar overstromingen en schade op ongeziene schaal met humanitair leed. Naast die enorme impact 
op mensen, is er bij de overstromingsramp heel wat schade aan het cultureel patrimonium aangericht. 

In deze editie van de Unesco-trefdag stellen we ons de vraag hoe het Vlaanderen zou vergaan als we 
met een gelijkaardige ramp te maken krijgen. Welke regio’s zijn het meest kwetsbaar? Welke 
rampenplannen voor erfgoed liggen er klaar? Welke maatregelen zijn er al getroffen voor een vlotte 
aanpak en waar schort het mogelijk nog aan? 

Op de Unesco-trefdag brengen we wetenschappelijke studies, erfgoedpraktijken en beleidsplannen 
met elkaar samen, om te kijken hoe we zijn voorbereid en wat nog beter kan. 

09:30 – 10:00 

Polyvalente zaal 

 

Registratie  

• Informatiemap en badge bij registratie 

• Ontvangst met ontbijt 

 

10:00 – 10:15 

Groot Auditorium 

Welkomstwoord en inleiding 

• Welkom – Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse Unesco Commissie) 

• Inleiding – Lukas Van Damme (secretaris Vlaamse Unesco Commissie) 

 

10:15 – 11:00 

Groot Auditorium 

Klimaatverandering in Vlaanderen 

• Klimaatverandering en impact op overstromingsrisico’s –  

Patrick Willems (KU Leuven) 

• Klimaatadaptatiebeleid – Griet Verstraeten (Departement Omgeving) 

• Simulatie waterbom – Niels Van Steenbergen (Vlaamse Waterweg nv)  

 

11:00 – 12:00 

Groot Auditorium 

Getuigenissen overstroming Vesder & Maas 

• Vrijwilligershulp voor erfgoed in Vesdervallei – Christina Ceulemans / 

Luc Verhaegen (Belgische Blauwe Schildcomité) 

• Impact op erfgoeddepot –  Claire Goffioul / Anne-Sophie Barnich 

(Agence wallonne du Patrimoine) – uitleg FR / powerpoint NL 

• Impact op museumcollecties - Caroline Henry (Musées de Verviers) 

uitleg FR / powerpoint NL 

 



 

 

12:00 – 13:00 

Polyvalente zaal 

 

Broodjeslunch 

 

13:00 – 13:45 

Groot Auditorium 

Bestaande maatregelen en acties tegen erfgoedschade bij rampen 

• Nationaal crisisbeheer & noodplanning –  

Leen Depuydt (Nationaal Crisiscentrum) 

• Vlaams cultureel erfgoeddecreet & visienota cultureel erfgoed –  

Katrijn Van Kerchove (Departement Cultuur, Jeugd & Media)  

• Paraatheid bij calamiteiten & erfgoed –  

Anne-Cathérine Olbrechts (FARO) 

 

13:45 – 14:30 

Groot Auditorium 

Nieuwe maatregelen en acties tegen erfgoedschade in ontwikkeling 

• Calamiteitennetwerk Leuven – Jan De Maeyer (Erfgoedlabo Leuven)  

• Initiatief Monumentenwacht – Hilde Wouters (Monumentenwacht) 

• Nationale calamiteitenstrategie voor erfgoed – Hilde De Clercq (KIK) 

 

14:30 – 15:00 

Groot Auditorium  

Panelgesprek 

• Luc Verhaegen (Belgische Blauwe Schildcomité) 

• Anne-Cathérine Olbrechts (FARO) 

• Hilde De Clercq (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - KIK) 

15:00 – 15:30 

Polyvalente zaal  

 

Koffiepauze 

 

15:30 – 16:15 

Groot Auditorium 

Hoe kan erfgoed bijdragen tot preventie van overstromingen? 

• Inzet van traditionele kennis: irrigatietechnieken zoals “witteren” – 

Chantal  Bisschop (CAG) en Albert Jansen (Natuurpunt Lommel)  

• Inzet cultuurhistorische kennis voor klimaatadaptatie in Herentals – 

Wim Debaene (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete)  

 

16:15 – 16:45 

Groot Auditorium 

Terugblik door Unesco-leerstoelhouders 

• Toekomstgeletterdheid – Maya Van Leemput (Erasmushogeschool)  

• Preventieve conservatie – Koen Van Balen (KU Leuven)  

 

16:45 – 17:30 

Polyvalente zaal 

 

Receptie 

 

 

 

 


