
Erfgoed in beweging
webinar 29 oktober 2020

Groninger erfgoed zoals historische dorpen en gebouwen zijn belangrijk voor de leefbaarheid 
en de economie van Groningen. Voor eigenaren in het bevingsgebied is het behoud van 
erfgoed een grote uitdaging. Vijf jaar geleden was hier nagenoeg geen aandacht voor; dat 
was toen een goede reden om hierover het gesprek aan te gaan. Dit deden wij met ruim 
100 eigenaren, adviseurs en beleidsmakers tijdens het succesvolle symposium ‘Erfgoed in 
beweging.’ 

Hoe ver zijn we vijf jaar na dato? Tijdens het webinar ‘Erfgoed in Beweging’ gaan we in op 
deze vraag. En nog belangrijker: Wat is er nodig om eigenaren te helpen om het Groninger 
erfgoed de komende 20 jaar door te helpen? 

Onder leiding van Cunera van Selm gaan monumenteigenaren, aardbevingsexperts en 
ontwerpers met elkaar in gesprek over deze vragen: 
• Wat betekent voortschrijdend technisch inzicht voor monumenten?
• Versterken, schadeherstel, onderhoud, verduurzamen: wat vraagt dit van een eigenaar?
• Sterke en mooie dorpen: hoe bepaalt het dorp het DNA? Wat betekent dit voor versterking?

Bij dit online gesprek willen we graag uw inbreng! Zo kunt u tijdens het webinar live vragen, 
opmerkingen en ideeën aan ons doorgeven. Een aantal brengen wij tijdens de uitzending naar 
voren, de rest noteren wij voor het vervolg: een symposium in maart 2021 waar we 
met u aan de slag willen gaan met de uitkomsten van dit webinar. 

Goos Gosling Slotegraaf  - Particulier eigenaar 

monument d’Olle Smederij te Zandeweer en secretaris 

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Ihsan Bal - Lector Aardbevingsbestendig bouwen bij het 

Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool 

Groningen, gespecialiseerd in historische gebouwen

Marjon Edzes - Directeur van de recent versterkte en 

verduurzaamde Fraeylemaborg in Slochteren

Fons Verheijen - Programma architect Experiment Krewerd, 

oud-hoogleraar Bouwkundig ontwerpen aan de TU Delft

Enno Zuidema - Stedenbouwkundige, hoofd stedenbouw 

bij MVRDV, dorpsbouwmeester Overschild, auteur van 

Levende Monumenten in een Leefbare Regio

Tafelgasten

Programma
Datum  29 oktober 2020, 15:00 -16:00 uur
Opzet  live online talkshow met kijkers inbreng
Aanmelden  via deze link 
Deelname  Enkele dagen voor het webinar ontvangt u een link   
   voor de livestream en het geven van reacties.
Websites  . lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 
   . Erfgoed in Beweging

Cunera van Selm - gespreksvoorzitter, sociaal 

geograaf en dagcoördinator RTV Noord

Wij vinden het leuk als u deze uitnodiging doorstuurt naar 
bekenden met interesse in dit webinar!

https://www.formdesk.com/hanzehogeschoolgroningen/symposium-erfgoed-in-beweging
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/lectoraten/lectoraten/aardbevingsbestendig-kansrijk-groningen
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/erfgoed-aardbevingen

