UITNODIGING
Werkconferentie op donderdag 20 maart 2014

ATLANTIKWALL IN HET WADDENGEBIED
“Van omstreden oorlogserfgoed naar een nieuw
perspectief”
Wij heten u van harte welkom bij de werkconferentie 'Atlantikwall in het Waddengebied’.
Een bijzondere bijeenkomst op donderdag 20 maart in Fort Kijkduin te Den Helder, die u
alvast in uw agenda kunt reserveren. Op deze militair-historische locatie willen we samen
met u werken aan een nieuw perspectief voor de Atlantikwall.
Deze 5000 kilometerlange Duitse verdedigingslinie - die tussen 1942 en 1944 langs de
zeekust van Noorwegen (Noordkaap), via Denemarken, Duitsland, Nederland, België en
Frankrijk tot aan de Spaanse grens werd gebouwd - kent in en rond het Waddengebied een
geheel eigen verhaal en dynamiek. Niet alleen als omstreden bouwwerk met grote impact
op de ruimtelijke inrichting van landschap, dorpen en steden. Maar misschien nog meer als
no-go-area (Sperrgebiet) met alle gevolgen van dien voor bewoners en bezoekers van de
eilanden en de kuststreken.
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Het is onze ambitie om de herkenbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van de
Atlantikwall in het Waddengebied te versterken en verder te ontwikkelen. Dat geldt voor de
overblijfselen van de verdedigingslinie en de samenhang daartussen, maar evenzeer voor de
verhalen en het leggen van verbanden tussen toen en nu.
Ons wensbeeld is de uitvoering van een erfgoedprogramma rond toegankelijkheid van
bunkers en stellingen, onderzoek, het vastleggen van de laatste ooggetuigen, toeristische
erfgoedroutes, digitale ontsluiting, culturele uitingen en educatie. Een programma dat in
2018 wordt afgerond met een internationale conferentie in de Culturele Hoofdstad
Leeuwarden over de betekenis van de Atlantikwall voor Europa. We hebben de eerste
stappen gemaakt op de Friese Waddeneilanden (honorering herstel bunkers op de vier
Friese Waddeneilanden door het Waddenfonds) en willen in 2014 fase II van het project
'Waddengebied in de Oorlog' kunnen opstarten.
'Wij' zijn een groep van initiatiefnemers bestaande uit Libau, het Groninger Landschap,
Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, Steunpunt Monumentenzorg
Fryslân, Landschap Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en LKCA / CAL-XL.
Maar dat kunnen en willen we niet zonder 'u', als betrokken professional, liefhebber of
vrijwilliger in en rond het Waddengebied.

Atlantikwall in het Waddengebied: van omstreden
oorlogserfgoed naar een nieuw perspectief
Werkt u met ons mee? Noteer dan alvast 20 maart 2014 in uw agenda!

Programma
10.00 uur

Inloop - ontvangst met koffie/thee/gebak

10.30 uur

Welkom door dagvoorzitter Ellen Klaus, programmacoördinator Cultuur en
Innovatie, Cultuurcompagnie Noord-Holland.

10.40 uur

Officiële opening door Joke Geldhof, gedeputeerde Water, Wonen,
Waddenfonds & Stelling van Amsterdam (provincie Noord-Holland).

10.50 uur

Dr. Rudi Rolf: Atlantikwall onderzoeker en auteur van diverse publicaties op
het gebied van de Atlantikwall en de vestingbouw in Nederland en Europa. Hij
was als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de Technische
Universiteit Delft en de Open Universiteit Nederland.

11.30 uur

Aansluitend interview - waarom zijn wij hier tezamen: Peter Saal, Ernest Briët,
Kees Terwisscha van Scheltinga en Joop de Jong. In notendop: Waddengebied
in de Oorlog Fase I en II.

11.40 uur

Prof. Dr. Nico Nelissen, Emeritus Hoogleraar bestuurskunde over het
macronarratief van de Atlantikwall in het Waddengebied. Een bundeling van
verhalen op het snijvlak van de ruimtelijke omgeving, landschap, ecologie,
cultureel erfgoed en architectuur rond de Atlantikwall.

12.20 uur

Intermezzo: Atlantikwall in beeld en muziek, gemaakt door Peter Saal.

12.25 uur

Uitleg van het middagprogramma met workshops door Ellen Klaus.
Daarna maakt het publiek een keuze (vol = vol)

12.35 uur

Lunch en tijd voor inventarisatie en uitwisseling via TOP-10 vectorkaarten.

V.a. 13.10 uur Bezoek en rondleiding FlaGruKo en MAZa-terrein: groepsgewijs volgens
indeling workshops, start rood 13.10 u, groen 13.20 u. en blauw 13.30 u.
V.a. 13.55 uur Terugkomst per groep en tijd voor inventarisatie en uitwisseling via TOP-10
vectorkaarten.
14.30 uur

Start workshops:




Rood: Fysieke en digitale ontsluiting: hoe maak je de kwaliteiten van de
Atlantikwall zichtbaar/beleefbaar voor een breed publiek.
Groen: Verbinding en samenhang: hoe integreer en verbind je dit erfgoed
met de bijzondere identiteit van de streek.
Blauw: Verbeelding en waarheid: hoe vertel en ontsluit je de verhalen
achter het materiële erfgoed en hoe maak je die verhalen voelbaar.

15.45 uur

Einde workshops - aansluitend plenaire afsluiting door Ellen Klaus, met korte
beschouwing van verloop workshops en uitleg vervolg projectfase II.

16.15 uur

Afsluiting en hapje/drankje (sluiting 17.00 uur).

Voor wie bedoeld?
Recreatieve en toeristische ondernemers in het Waddengebied, gemeentelijke en
provinciale beleidsmedewerkers, beheerders en vrijwilligers van (delen van) de Atlantikwall,
organisaties voor cultuurhistorie en erfgoed, terreinbeheerders, omwonenden en
liefhebbers.
N.B. De werkconferentie 'Waddengebied in de Oorlog' is niet gratis! De deelname is € 35,voor professionals en € 15,- voor vrijwilligers. Over te maken o.v.v. Atlantikwall, rekeningnr.
NL36RABO0389067474 t.n.v. Landschapsbeheer Friesland. U kunt ook meerdere personen
opgeven of belangstelleden uitnodigen, mits aangekondigd en betalend.

