Uitnodiging

Studiedag Historische geografie van beekdalen
Op 17 mei in het erfgoedhuis te Eindhoven
(onderdeel Programma WAter Verbindt Erfgoed 2018)
Cultureel Erfgoed geeft identiteit. Door haar verhaal te vertellen zorgt erfgoed ervoor dat (nieuwe)
bewoners een gevoel van gemeenschappelijkheid en binding met hun woonomgeving krijgen, waardoor hun
betrokkenheid bij de regio wordt versterkt. Erfgoed wijst ons ook de weg naar het her – denken van een
gezonde relatie tussen het sociale en het eco – systeem. En naar de wijze waarop we die relatie via de
Omgevingswet mogelijk kunnen maken. Dat verhaal is voor een belangrijk deel nog onbekend en niet
vanzelfsprekend. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in kennis en de overdracht daarvan. Het erfgoedhuis
als regionaal kenniscentrum is de spil om deze regionale samenwerking op het verhaal en de betekenis rond
erfgoed te intensiveren en organiseert daarom deze studiedag.
Waarom en voor wie
Doel van de studiedag is om zowel ambtenaar als erfgoedvrijwilliger te informeren en kennis over te dragen
over de (cultuur)historische ontwikkeling van het landschap met de nadruk op beekdalen. Het doel van deze
studiedag sluit aan bij het overkoepelende project Water verbindt Erfgoed (WAvE) om de kennis over de
invloed van het landschap en met name de beekdalen op de historische ontwikkeling van onze regio te
vertellen in relatie tot actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.
Programma:
13.00 uur

Ontvangst in het erfgoedhuis met koffie en thee

13.30 – 14.15 uur

Jan Broertjes (geoloog) - Invloed van rivier en mens op het landschap

14.15 – 14.45 uur

Akke de Vries (klassiek archeologe en zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker en
eigenaar "De Waterfabriek - voor erfgoedvragen”) – Watermolenlandschappen Aa
en Maas

14.45 – 15.00 uur

Vragen

15.00 – 15.30 uur

Pauze met koffie en thee

15.30 – 16.10 uur

Karel Leenders (historisch-geograaf) - Historische geografie van de Dommel

16.10 – 16.50 uur

Luuk Keunen (historisch-geograaf adviesbureau RAAP) – Cultuurhistorisch onderzoek
naar de groene zoom van Eindhoven

16.50 – 17.00

Vragen en conclusie

Aanmelden:
De studiedag vindt plaats op donderdag 17 mei in het Erfgoedhuis Eindhoven, Gasfabriek 2 NRE-terrein. U
kunt zich voor de conferentie aanmelden via erfgoedhuis@eindhoven.nl.

