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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 projektpartnere mødtes on-line
Som følge af Covid-19 restriktionerne afholdtes et 
større WaVE møde online fra d. 30 marts til den 1. 
april 2020. Dette møde var oprindeligt planlagt til at 
skulle afholdes i Aarhus. I løbet af de 3 dage blev 
der afholdt møder i styregruppen, kommunikations 
og økonomimøder, møder om partnernes bedste 
praksis samt møder om vidensdeling og 
udarbejdelse af handlingsplaner.

Lokal netværksgruppe mødes til WaVE 
workshop
Alle WaVE partnere afholdte i februar 2020 deres første 
officielle netværksmøde med lokale interessenter. 
Hensigten med det første møde var at engagere 
relevante aktører i arbejdet med at værdifastsætte 
kulturarven i udvalgte vandnære områder. Møderne vil 
blive fulgt af yderligere skridt til at sikre udarbejdelsen 
af en handlingsplan, der skal føre til en styrkelse af 
vandrelateret kulturarv.

Vandet vender tilbage til Breda's indre by

Det første interview i serien “WaVE fortællinger, der 
tager afsæt i hvert af de fem deltagerlandes 
perspektivområder, handler om Hans Thoolen, "Urban 
Quality"-Koordinator fra Breda Kommune i Holland.  
Hans fortæller historien om, hvordan Breda har igen 
har fået ført byen sammen med vandet
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Interregional Knowledge Exchange
Sessions (IKES)

IKES-møderne er en af WaVE projektets hjørnesten 
og giver mulighed for, at projektpartnerne kan mødes 
og udveksle viden. Det Tekniske Universitet i Delft 
har udarbejdet en rapport, som beskriver metoden til 
organisering, forberedelse og vidensudveksling 
undervejs i IKES forløbet.
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Vand-relaterede fortællinger

Hver måned introducerer en person fra WaVE-
partnerskabet sin tilknytning til vandrelateret kulturarv 
på vores Facebook side. Det foregår som regel som en 
kort fortælling hvor ét eller flere billeder danner 
udgangspunkt for en personlig beskrivelse af det, der 
vises. Det kan være et sted, genstand eller kunst, som 
har en særlig betydning. Vi har samlet de første 7 
fortællinger i et samlet dokument.

Se nærmere på samlingen
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Læs hele interviewet

Et interregionalt
samarbejdsprojekt med fokus på

værdier ved vandforbundet
kulturarv set i en historisk og

socialøkonomisk kontekst

Miljøvenlig &
ressource-
besparende

www.interregeurope.eu/wave

Projektpartnere

WaVE i den kommende tid:

I maj er der lagt op til næste møde med lokale interessenter - møder som i de fleste tilfælde må afholdes on-
line som følge af Covid-19 udbruddet. 

Processen med at udarbejde en handlingsplan kommer til at tage til i styrke for projektets partnere i 
forsommeren. I den henseende kommer de forskellige partneres "bedste praksis" til at spille en stor 
rolle. 
Følg med på de sociale medier for seneste nyt om WaVE projektet!
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