* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Uitnodiging: Première film ‘De Atlantikwall, 29 oktober 2015, 9.30 uur tot
12.00 uur in het Museon

Uitnodiging met definitief programma en gewijzigde
aanvangstijd
Première film ‘De Atlantikwall, de Verborgen Grens’
Donderdag 29 oktober 2015, 9.30 uur tot 12.00 uur in het Museon
Stadshouderlaan 37, 2517 HV, Den Haag

Geachte heer, mevrouw,
De kustprovincies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben het masterplan Kust en Erfgoed laten
opstellen. Doel is om het bijzondere karakter van de kust vanaf het begin in de planontwikkeling mee te nemen.
Uit het plan kwam de Atlantikwall als één van de belangrijke verbindende lijnen naar voren.
De film ‘De Atlantikwall, de Verborgen Grens’, laat zien wat de linie betekende voor het leven van de mensen in de
kustzone gedurende de oorlogstijd, de Duitse bezetting, en de naoorlogse periode.
De overzichtsfilm bevat nooit eerder vertoonde beelden van de Nederlandse kuststreek van 1940 tot 1945. Het
onbekende verhaal van sloop en evacuatie maakt duidelijk welke gevolgen de bouw van de Atlantikwall heeft gehad.
De film is tot stand gekomen op initiatief van het Erfgoedhuis ZuidHolland en met steun van de RCE, de gemeente Den
Haag en de kustprovincies ZuidHolland, Zeeland, NoordHolland en Friesland en is een van de eerste stappen om de
linie gezamenlijk te ontwikkelen.
Doel
De film maakt onderdeel uit van een lespakket voor het onderwijs. De première is het startsein voor dit
educatieprogramma. Tijdens de bijeenkomst op 29 oktober staan ook de kansen die de Atlantikwall biedt voor de
ruimtelijke ontwikkeling van het kustgebied centraal. Hoe kan de verdedigingslinie helpen de kust in de toekomst veilig,
aantrekkelijk en economisch sterk te maken?
Voor wie
De ochtend is bedoeld voor provincies, gemeenten, terreineigenaren, waterschappen, erfgoedinstellingen, e.a. die zich
bezighouden met de ontwikkeling van de kust en/of geïnteresseerd zijn in de wijze waarop cultuurhistorie als kwaliteit
kan worden ingezet.

Programma
9.30 uur

Ontvangst en gelegenheid om de expositie 'Den Haag en de Atlantikwall. Oorlog in de stad van vrede' te
bekijken.

10.00 uur

Welkom door dagvoorzitter Marcel van Dijk en toelichting op het programma.

10.05 uur

Gesprek met Rik Janssen, gedeputeerde Cultureel Erfgoed en Maatschappij, provincie ZuidHolland en
Judith Tegelaers, directeur Erfgoedhuis ZuidHolland over het belang van de Atlantikwall en het initiatief
voor de film en het educatiepakket. Daarnaast ook Arthur Willemse, producent en Gerard Nijssen,
beeldresearcher over de productie.

10.20 uur

Betekenis van de Atlantikwall
door prof. dr. Ben Schoenmaker, bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis, Universiteit Leiden en hoofd
Operationele Dienstverlening van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Soesterberg.

10.35 uur

Susan Lammers, directeur Kennis en Advies, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geeft samen met
leerlingen van groep 8 van basisschool De Schapendel uit Noordwijk het startsein voor de film.

10.40 uur

Première film.

11.00 uur

Gesprek met gedeputeerden kustprovincies: Ben de Reu (Zeeland), Rik Janssen (ZuidHolland) en Ralph de
Vries (NoordHolland), Henk Ambachtsheer (gemeente Den Haag) en Susan Lammers over de boodschap
en het belang van de film.

11.15 uur

Versterken ruimtelijke kwaliteit van de kust
door Ralph de Vries, gedeputeerde Cultuur, provincie NoordHolland.

11.25 uur

Nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van de Atlantikwall
door landschapsarchitect, Ronald Rietveld, RAAAF (Rietveld ArchitectureArtAffordances).

11.45 uur

Ophalen van inspiratie bij aanwezigen door dagvoorzitter.

11.55 uur

Afsluiting door dagvoorzitter.

12.00 uur

Gelegenheid tot napraten met een drankje en mogelijkheid tot bekijken van de expositie.

Aanmelden
Deelname is gratis, maar u dient zich wel aan te melden via dit formulier. Indien u zich al heeft aangemeld, hoeft u dit
uiteraard niet nogmaals te doen.
Deze bijeenkomst is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met het Erfgoedhuis
ZuidHolland en de provincie ZuidHolland. Met medewerking van de kustprovincies: Zeeland, NoordHolland en Friesland
en de gemeente Den Haag. Voor meer vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Esther Duine.

Nadere informatie
Esther Duine
Masterplan kust en erfgoed
Download deze aankondiging als PDF bestand
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Meld je aan voor %%LIST_NAME%%

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk
aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of
any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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