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STUDIEDAG IMMATERIEEL ERFGOED IN ZUID-HOLLAND 

PROGRAMMA

Inloop met koffie en thee in de hal van het Stadhuis in Schoonhoven 

Welkomstwoord  
Marielle Hendriks, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland 

Quiz: Hoe IE-intelligent ben jij?  
Saskia van Oostveen, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, test uw kennis over 
immaterieel erfgoed  

Korte film: Wat betekent immaterieel erfgoed voor een gemeenschap? 

Immaterieel erfgoed in Nederland 
Leo Adriaanse, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, vertelt de ins en 
outs van het UNESCO Verdrag Inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed 

Koffiepauze 

Korte film: Molenaarsambacht 

Molenverhalen Zuid-Holland
Marloes Wellenberg en Ellen Steendam, Erfgoedhuis Zuid-Holland, vertellen over het 
Molennetwerk Zuid-Holland en het Oral Historyproject Molenverhalen

Keynote: Immaterieel erfgoed en musea: liefde op het eerste gezicht?
Diederik Veerman, programma manager/conservator culturen van het Museon 

Fonds voor Cultuurparticipatie 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We zijn allemaal    
aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, 
mee aan het maken van cultuur. Het fonds geeft ook subsidies aan immaterieel erfgoed      
initiatieven en licht deze toe.

Vertrek naar lunchlocatie: Hotel Belvédère 

LUNCH 

Vertrek naar middaglocatie: Zilvermuseum 

Zilvermuseum Schoonhoven  
Geeft uitleg over het museum en het ambacht van zilversmid.

Casus: gemeente Alphen aan den Rijn, Misty Zonneveld, beleidsmedewerker gemeente 
Alphen aan den Rijn en Ronald Houtman van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse 
Culturen vertellen hun samenwerking en immaterieel erfgoed in het gemeentelijk beleid.

Workshops, keuze uit de volgende drie workshops: 

Workshop 1: Immaterieel Erfgoed en Musea
Karin Kievit/Evelien Masselink, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Sophie Elpers, Kenniscentrum    
Immaterieel Erfgoed Nederland, geven een introductie op kansen die immaterieel erfgoed   
biedt voor musea. Na de introductie gaan de deelnemers aan de hand van inspiratiekaarten 
met elkaar in discussie.      
Workshop 2: Gemeentelijk erfgoedbeleid 
Marcus Laman, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Jet Bakels en Mark Schep, Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland: Veel gemeenten zijn momenteel bezig om in samenhang 
met de nieuwe omgevingswet over omgevingsvisies na te denken. De integratie van 
immaterieel erfgoed kan veel kansen bieden De deelnemers gaan aan de hand van 
verschillende casussen met elkaar in discussie over deze uitdagingen.      
Workshop 3: Zilversmeden 
Ontdek het geheim van de smid in de Zilversmederij. Maak een eigen sieraad en kruip voor 
ruim een uur even in de huid van de zilversmid! 

WRAP-UP 

BORREL 






