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Et interregionalt
samarbejdsprojekt med fokus på
værdier ved vandforbundet
kulturarv set i en historisk og
socialøkonomisk kontekst

WaVE-programmet ønsker at præge og styrke regionale og lokale
politikker, der kan understøtte og medføre en nytænkning af værdier
forbundet til kulturarv ved vand.

WaVE blev skudt i gang i Breda (NL)

Læs mere

Inddragelse af interessenter i WaVE
En essentiel del af projektets forskelligartede faser
involverer inddragelsen af eksterne interessenter.
Den rådgivende WaVE projektpartner Delft
University of Technology (NL) har udarbejdet en
rapport der uddyber metoderne bag
interessenternes engagement i
perspektivområderne der skal arbejdes med.

Breda fastsætter nye værdier for byens
vandforbundne kulturarv
Det inddigede marskområde nord for Breda (NL) er vådt,
sumpet og ugæstfrit. Før i tiden blev terrænet benyttet til
forsvar og en alternativ form for krigsførelsen. Området
kunne ved en simpel indgriben oversvømmes, så det
blev ufremkommeligt for tungere artillerimateriel. Som et
led i fremtidens vandforvaltning, og af hensyn til
områdets kulturarv har Breda Kommune besluttet at
genopføre fire skanser. Ved Kick-off mødet i Breda
besøgte projektets partnere den første af de fire
påtænkte skanser.

'Regional Status Quo' metode
WaVE projektpartneren Delft University of
Technology (NL) star også bag en rapport, der
beskriver metoden der bliver benyttet til
udfærdigelsen af projektpartnernes Regionale
Status Quo (RSQ) rapporter og Identifikation af
Bedste Praksis (GP). Disse er en væsentlige
elementer i den analytiske del af 1. etape i
WaVE projektet.

Hvad skal der ske i det næste stykke tid?
• Den regionale Status Quo analyse vil blive gennemført under nøje opsyn af TU Delft. Bedste Praksis fra hver region
vil tillige blive identificeret.
• I hver region vil der blive afholdt netværksmøder med lokale interessenter.
• WaVE repræsentanter vil desuden være tilstede ved Interreg mødet i Budapest, og Ravenna-delegationen tager
muligvis også til Cork for at udveksle viden.
• For projektpartnerne er det næste fysiske møde sat til afholdelse i Aarhus i slutningen af marts/begyndelsen af april.
Her finder det første IKES (International Knowledge Exchange Session) møde sted.
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