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Inleiding Jaarverslag 2015
Niet eerder maakte de FVEN een inhoudelijk jaarverslag - dus dit is het eerste in een hopelijk
blijvende traditie. Want waar zoveel mensen zich vrijwillig inzetten om de 'grootste collectie
varend erfgoed ter wereld' in te vaart te houden en te presenteren aan het publiek, is het goed
om één keer per jaar stil te staan bij wat we met elkaar bereikt hebben. En dat is heel wat!

Scheepspost
In januari 2015 startte de
nieuwe digitale nieuwsbrief
van de FVEN: Scheepspost.
Dé digitale nieuwsbrief voor
het Varend Erfgoed in
Nederland. Het is een
uitgave van Wouter van
Dusseldorp. Het streven was
wekelijks een nieuwe
Scheepspost te verzenden en dat is tot nu toe gelukt!
De kosten worden gedekt
door vrijwillige bijdragen van
abonnees en door sponsors.
Eind 2015 stond de teller op
1000 abonnees, maar we
streven natuurlijk naar meer.
Aanmelden voor
Scheepspost kan gratis

via http://www.scheepspost.info/, maar vrijwillige bijdragen zijn
welkom op "Maritiem Dus", IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02. En
wie zelf nieuws heeft voor Scheepspost is welkom en kan dit
mailen aan wouter@scheepspost.info.

FONV herrijst als FVEN
Tijdens de HISWA Klassiek in maart 2015
werd de nieuwe naam van de FONV bekend
gemaakt: Federatie Varend Erfgoed
Nederland, de koepel die alle
erfgoedschepen, kennis en kunde bundelt.
De FVEN laat hiermee zien het
aanspreekpunt voor publiek en politiek te
willen zijn voor álle Varend Erfgoed van
Nederland. De FVEN behartigt de
gemeenschappelijke belangen van de
behoudsorganisaties en coördineert en
stimuleert activiteiten die van belang zijn
voor het behoud en gebruik van ons Varend
Erfgoed.
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Nieuw logo en nieuwe website FVEN
Natuurlijk heeft de FVEN ook een nieuw logo. En ook de nieuwe FVEN website oogt dankzij de
inzet van Thedo Fruithof en Marian Pontier weer een heel stuk frisser en beter doorzoekbaar! En
sinds de zomer van 2015 heeft de FVEN ook een eigen Facebook-pagina.
Bovendien ziet iedereen die de website bezoekt eerst onze slogan:
NEDERLAND BEHOUDT DE GROOTSTE COLLECTIE VAREND ERFGOED TER WERELD!

De Erfgoedwet erkent mobiel erfgoed!
Aanvankelijk werd het varend en ander mobiel
erfgoed in de nieuwe concept Erfgoedwet niet
genoemd. Het werd slechts in een bijlage
weggezet als erfgoed dat prima door
particulieren kan worden verzorgd. Bemoeienis
van de overheid werd niet nodig en niet
wenselijk geacht. Pardon?!!! Alsof het mobiel
erfgoed niet ernstig te lijden heeft van een
gebrek aan bescherming, belemmerende
regelgeving en voortdurend
oplopende
kosten. Daar heeft het mobiel erfgoed wel
degelijk de steun van de overheid bij nodig!
Na een intensieve lobby is het ons uiteindelijk
gelukt om via twee breed aanvaarde moties in
de Tweede Kamer aandacht en steun te
krijgen voor het mobiel erfgoed: eindelijk
erkenning!!

De minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft aangegeven het mobiel
erfgoed cultuurhistorisch waardevol te vinden.
Bovendien dragen de twee moties de minister
op om de registratie van mobiel erfgoed te
ondersteunen, het mobiel erfgoed beter
zichtbaar te maken. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed helpt ons daarbij.
En bovendien verplichten de moties de
minister om proactief op te treden bij
belemmerende wet- en regelgeving en daarbij
te streven naar uitzonderingsposities. Een
geweldig succes, dat ons ook gaat helpen bij
andere wet- en regelgeving.
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Nationaal Congres Mobiel Erfgoed

Op 24 juni 2015 vond het eerste Nationaal
Congres Mobiel Erfgoed plaats. Het congres
was bedoeld voor betrokkenen bij het Rijk,
gemeenten en provincies, beleidsmakers en
politici, fondsen en sponsors, consultants en
ondernemers, musea en erfgoedorganisaties,
toeristische organisaties en het onderwijs.

Vernieuwde boek 'Erfgoed dat beweegt!'
Het boek 'Erfgoed dat beweegt! Handboek
culturele waardering Mobiel Erfgoed' is flink
vernieuwd en aangevuld met de laatste
inzichten over de culturele waardering van
erfgoed. Het boek is een must voor elke
eigenaar van varend of ander mobiel erfgoed.
Het is te bestellen via de website van de
stichting
Mobiele
Collectie
Nederland:
http://www.mobiel-erfgoed.nl/

Het congres werd goed bezocht. 's Morgens in
huis bij de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) werden de thema's 'mobiel
erfgoed en ondernemen, ruimtelijke ordening
en onderwijs' uitgediept, 's middags werden
de aanwezigen rondgeleid langs rijdend,
rollend en varend erfgoed. Het congres werd
besloten met de overhandiging van het
vernieuwde boek 'Erfgoed dat beweegt!
Handboek culturele waardering Mobiel
Erfgoed' aan Cees van 't Veen, directeur van
de RCE. In zijn reactie verwelkomde hij het
Mobiel Erfgoed als nieuwe loot aan de
erfgoedstam. Verrassend was het compliment
van Leonard de Wit, hoofd strategie en
internationaal bij de RCE, voor de succesvolle
lobby voor het mobiel erfgoed door de sector
Varend Erfgoed inzake de Erfgoedwet.
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Wabo, Woningwet en Bouwbesluit
Als gevolg van een uitspraak
van de Raad van State begin
2014 dreigden ook bewoonde
historische schepen te moeten
gaan voldoen aan de Wabo en
als gevolg daarvan aan de
Woningwet en dientengevolge
aan het Bouwbesluit. Het
ministerie van BZK bereidde
daartoe
wetgeving
voor.
Voorheen werden woonboten
expliciet uitgesloten van de
Woningwet,
doordat
ze
expliciet
niet
beschouwd
werden als 'bouwwerk'. Ze
dreigden
nu
wel
als
'bouwwerk' aangemerkt te
gaan worden. Hoewel uit de
toelichting van de Raad van
State overduidelijk bleek dat
deze aanpassing bedoeld is
voor watervilla's en nietvarende woonarken, dreigde
de aanpassing ook te gaan
gelden voor woonschepen die
'als schip geboren' zijn. Dat
zou een rampscenario voor
het
Varend
Erfgoed
betekenen. Het tij kon echter
net op tijd gekeerd worden!
Door de FVEN en de LVBHB en met steun van vele organisaties is een scherpe en goed
onderbouwde zienswijze ingediend. Bovendien heeft de degelijke inbreng van Roel Bosch,
Hendrik Boland en Simon de Waard in het ambtelijk vooroverleg gezorgd dat er begrip kwam
voor de gevolgen hiervan voor het Varend Erfgoed en voor de mogelijkheid van een alternatief.
Zeer waarschijnlijk - zo heeft het ministerie van BZK in een persbericht laten weten - gaat de
nieuwe wetgeving niet gelden voor 'schepen die niet aan de vaart zijn onttrokken'. Als gevolg van
een eerste afwijzende reactie van de Raad van State moesten we opnieuw aan het lobbyen. De
tweede poging lijkt succesvol te worden; het voorstel wordt aan de Tweede en Eerste Kamer
voorgelegd. Fantastisch werk van onze lobbyisten!
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Sail Amsterdam 2015
SAIL Amsterdam 2015 kan voor
het Varend Erfgoed niet meer stuk!
Niet alleen kregen de 550
deelnemende Varend Erfgoedschepen veel aandacht van pers
en publiek. Ook bracht Minister
van
Onderwijs,
Cultuur
en
Wetenschap, Jet Bussemaker,
tijdens de SAIL-In Parade een
werkbezoek aan de Terra Nova,
het vlaggenschip van het Varend
Erfgoed. Het bezoek boeide haar
zozeer, dat ze drie keer zo lang
aan boord bleef dan gepland!
Aan boord van de Terra Nova heeft de minister samen
met onze VIP's (contactpersonen van o.a. ministeries,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Netwerk
Erfgoed
en
Ruimte,
Maritieme
musea
en
museumwerven,
Open
Monumentendag,
Samenwerkende
Maritieme
Fondsen,
Bureau
Voorlichting
binnenvaart,
Federatie
Ruimtelijke
Kwaliteit, Mobiele Collectie Nederland, Mobiel Erfgoed
Centrum, Scouting en HISWA Klassiek) genoten van
de intocht van honderden bijzondere historische
schepen. Reinier Sijpkens zong haar vanuit de
Muziekboot de serenade "Ode aan Jet" toe, als dank
voor haar inspanningen om met behulp van de
Erfgoedwet het Varend Erfgoed beter te beschermen.

In de stuurhut van de Terra Nova
liet Thedo Fruithof haar zien hoe
zij met haar smartphone of tablet
een QR-code kon scannen. Zo zag
zij welke informatie over de Terra
Nova is opgenomen in het
Register. Hiermee opende zij
symbolisch het digitale Register
Varend
Erfgoed
Nederland,
waarop nu de gegevens van 2981
Varend Erfgoed-schepen te vinden
zijn! Minister Bussemaker was
aangenaam verrast door de
zelfwerkzaamheid
binnen
het
Varend Erfgoed en bood opnieuw
haar hulp aan.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.rven.info
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Dankzij de goede voorbereidingen van Cor Bolt, Martin de Boer en Jan Verhoef is deze Sail ook
voor het Varend Erfgoed vlekkeloos verlopen. Complimenten ook aan de organisatie van Sail
Amsterdam, die gezorgd heeft voor de ligplaatsen en de publiciteit en bovendien - hoe doen ze
dat toch? - voor fantastisch weer!!

Register Varend Erfgoed Nederland
Het vernieuwde Register Varend Erfgoed Nederland bevat een schat aan informatie over het
Varend Erfgoed dat Nederland rijk is. Zoals elk register is het ook noodzakelijk dat de gegevens
in dit register regelmatig worden bijgehouden en geactualiseerd. Hier hebben Martin de Boer, Cor
Bolt, Bea Pijn en Thedo Fruithof bergen werk verzet. En om daar een extra slag in te maken heeft
de FVEN gedurende drie maanden een generaal pardon ingesteld. Daarmee konden de
gegevens van tientallen schepen kosteloos aangepast worden.

Allen bedankt!
Zonder de onvermoeibare inzet van alle bestuursleden en vrijwilligers, die betrokken waren bij de
bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de Registercommissie, de
Commissie Wet- en Regelgeving en de diverse strategie- en inspiratiesessies zouden deze
resultaten niet behaald zijn. Een groot compliment en veel dank aan iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet!!

Tot besluit - op naar 2016
Zoals de activiteiten en projecten in dit Jaarverslag 2015 laten zien heeft de samenwerking en de
lobby vanuit de Federatie enorm geholpen bij onze gemeenschappelijke doelstelling: het behoud
en gebruik van historische schepen. Want niet voor niets is ons motto: NEDERLAND BEHOUDT
DE GROOTSTE COLLECTIE VAREND ERFGOED TER WERELD! En dat willen we vooral zo
houden. In samenwerking met onze partners: stichting Mobiele Collectie Nederland, Mobiel
Erfgoed Centrum, Federatie Instandhouding Monumenten, European Maritime Heritage en
andere netwerkpartners. Daarom werken we graag weer met u samen, om te beginnen in 2016!!!!

