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Zwolle 22 september 2016 

 

Betreft: FIEN studiemiddag in Lelystad  op 28 oktober aanstaande.  

 

Geachte lezer, 

Op vrijdagmiddag 28 oktober  organiseert FIEN in Nieuw Land Erfgoedcentrum (zie de bijlage voor 
de routebeschrijving) in Lelystad een studiemiddag over historisch waardevolle kanalen.  

Aanleiding is de verschijning van het eerste boek over dit onderwerp, getiteld  `Nederland-
Kanalenland’, dat aan het eind van deze  middag wordt gepresenteerd. Een reis langs 12 kanalen, 
in elke provincie één, die samen het beeld schetsen van de historie, betekenis en belang van 
kanalen. De publicatie is gebaseerd op de expositie, die auteurs Hans Buiter en Roger Raat in 2011 
samenstelden voor de succesvolle World Canals Conference in Groningen. 

Het bestuur van FIEN nodigt u daarom van harte uit om deel te nemen aan deze studiemiddag.  

Het programma ziet er als volgt uit. 

13.30  : Inloop, registratie, koffie 

14.00  : Opening door dagvoorzitter Erik Nijhof, voorzitter FIEN 

14.05  : Akke de Vries-Oosterveen,  De Waterfabriek Breda:  
     Werken en leven op en langs de Zuid-Willemsvaart 

14.30 :  Michiel Gerding, historicus:  Nieuw leven voor oude Drentse kanalen 

14.55 : Marloes Bijlsma, adviseur ruimtelijke ordening en cultuurhistorie Rijkswaterstaat:   
     Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen 
15.20 : Pauze 

15.50 : Hans Buiter, historicus, werkzaam als verenigingshistoricus bij de  ANWB  en Roger Raat, 
 geograaf, werkzaam bij de gemeente Moerdijk:  
     Op reis door Nederland langs twaalf kanalen 

16.15 : Aanbieding eerste exemplaren Nederland-Kanalenland aan Marleen Maarleveld, directeur 
Stichting Waterrecreatie Nederland en aan Marloes Bijlsma, adviseur Rijkswaterstaat 

16.30 : Afsluiting door de dagvoorzitter 

Napraten met borrel en mogelijkheid het boek tegen eenmalige korting aan te schaffen bij 
Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij. 

                                                                                                   - Aanmelden - 

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland is opgericht in 1984. Inmiddels is het aantal organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven 
de vijftig. Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties die zich op een bepaalde 

stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten op gemalen, watertorens, schepen, trams etc. 

 
 



 
 
 
Aanmelden: 
Ik verzoek u zich van te voren aan te melden bij:  secretaris@industrieel-erfgoed.nl  

en  
door het overmaken van:                                            € 25,00 op NL62 RABO 0142 6720 68 t.n.v. FIEN Den Haag.  
 
Dit als bijdrage in de te maken kosten en in verband met de catering. Graag bij digitaal overmaken uw 
naam vermelden. 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.  
 
 
Met vriendelijke groet en tot 28 oktober aanstaande. 
 
Namens het bestuur van FIEN 
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