UITNODIGING
Symposium Bewaren of weggooien?
COVRA
zaterdag 13 april 2019
Wat hebben radioactief afval, museumcollecties,
archieven en archeologie met elkaar gemeen? Meer
dan je zou denken. Daarom organiseert Zeeuwse
Ankers samen met COVRA op 13 april het symposium
‘Bewaren of weggooien?’. Toonaangevende sprekers
belichten het thema vanuit diverse invalshoeken en de
COVRA-gebouwen, waar radioactief afval en kunst- en
erfgoedvoorwerpen gebroederlijk naast elkaar worden
bewaard, zijn te bezoeken met een rondleiding.
PROGRAMMA
Vooraanstaand internationaal specialist op het gebied van
erfgoed van de toekomst Cornelius Holtorf, professor UNESCO
Chair in Heritage Futures aan de Linnaeus Universiteit in
Kalmar (Zweden) geeft een lezing over het thema ‘Bewaren
of weggooien?’. Daarnaast benaderen sprekers van COVRA
en Zeeuwse erfgoed- en landschapsorganisaties die in
Zeeuwse Ankers verenigd zijn, het thema vanuit verschillende
gezichtspunten. Wat gooi je weg, wat niet? Kan hetzelfde
voorwerp tegelijkertijd waardeloos en waardevol zijn? Wat doe je
eigenlijk als weggooien niet mag? Het programma is als volgt:
9:15 - UITERLIJK 9:45 Inloop, controle legitimatiebewijs
9.45 - 10.00
Koffie en thee
10.00 - 10.10 	Welkomstwoord - Marc Kocken, sectorhoofd
Erfgoed en Publiek, Erfgoed Zeeland/
coördinator Zeeuwse Ankers
10.10 - 11.00	Cultural heritage, nuclear waste and the future:
what’s in it for us? - Cornelius Holtorf, UNESCO
Chair on Heritage Futures, Linnaeus University
in Kalmar, Zweden
11.00 - 11.20	Weggooien of bewaren… maar wat als dat niet
mag? - Jan Boelen, algemeen directeur, COVRA
11.20 - 11.40	Speciaal bewaard: de rituele kuil van
Grijpskerke-Kievitshoekweg - Robert van
Dierendonck, adviseur archeologie, Erfgoed
Zeeland
11.40 - 12.00	Hoe erfgoed bij het landschap hoort - Runa
Kuller, hoofd communicatie en publiekszaken,
Het Zeeuwse Landschap
12.00 - 12.45
Lunch
12.45 - 13.05	Secondewijzer - Anne Buteijn, afdelingshoofd
kennisdienst & collecties, ZB| Planbureau en
Bibliotheek van Zeeland

13.05 - 13.25 	De historie en het beheer van het cultuurlandschap van Zeeland - Joan van der Velden,
directeur, Stichting Landschapsbeheer Zeeland
13.25 - 13.45	Bewaren of weggooien: Vulkaanas - Caroline
van Santen, conservator, Zeeuws Museum
13.45 - 13.55	Presentatie boekje Bewaren of weggooien Marc Kocken, sectorhoofd Erfgoed en Publiek,
Erfgoed Zeeland/coördinator Zeeuwse Ankers
13.55 - 14.05
Korte pauze
14.05 - 16.00
Rondleiding COVRA
16.00 - 17.00
Borrel

Praktische informatie
Datum:
zaterdag 13 april 2019
Plaats:
COVRA, Spanjeweg 1, Nieuwdorp
Tijd:
09.15 uur tot 17.00 uur
Toegang:
gratis, inclusief lunch en consumpties
Meer informatie:	www.zeeuwseankers.nl/activiteit/symposiumbewaren-of-weggooien

AANMELDEN
Let op: het aantal plaatsen voor het bijwonen van dit symposium
is beperkt. Via deze link komt u op een aanmeldformulier
waarop wij u vragen enkele gegevens in te vullen. Om toegang te
krijgen tot het terrein van COVRA is legitimatie verplicht. Het
document waarvan u het nummer heeft opgegeven in het
aanmeldformulier, moet u bij binnenkomst bij COVRA tonen.
Heeft u dat document niet bij zich dan kan er geen toegang
worden verleend. U kunt zich aanmelden tot 5 april 2019.

ZEEUWSE ANKERS
Zeeuwse Ankers is een samenwerkingsverband van Provincie Zeeland, ZB|
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Zeeuws Archief, Zeeuws Museum,
VVV Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Het Zeeuwse Landschap
en Erfgoed Zeeland. Zeeuwse Ankers werkt samen met Zeeuwse erfgoed- en
landschapsorganisaties en het publiek aan de culturele biografie van Zeeland.
Dit gebeurt door middel van het digitale platform zeeuwseankers.nl en een
ankernetwerk van QR-schildjes en ankerplaatsen. Zeeuwse Ankers is een
initiatief van de Provincie Zeeland.

