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Haar luxe-motor Neeltje mag dan in de Rotterdamse museumhaven 
liggen, plaatsgebonden kun je Martine van lier (56) niet noemen. want 

Maritiem erfgoed bevindt zich in heel Nederland, dus zij ook.

De tekst op haar visitekaartje betreft haar werk, maar onthult 
haar levensmotto: De werkelijkheid is beweeglijk. De wijze waarop 
Martine de belangen van het Erfgoed dient, verraadt een lenige 
instelling. En een voortvarendheid die nog vergroot wordt 
wanneer het Maritiem Erfgoed betreft. Hoe ze daarin terecht-
kwam, is een geschiedenis op zich. ‘Want ik ben geen histori-
cus en ook niet architectonisch of maritiem onderlegd. Ik ben 
van huis uit andragoloog. En toegepast bedrijfskundige.’ Haar 
oorspronkelijke werkterrein had dan ook niets met erfgoed te 
maken: Martine werkte als crisismanager. Ze ontwierp een pro-
tocol voor de GGD over hoe om te gaan met ernstige gewelds-
delicten. Dat werd een landelijke gedragsovereenkomst – ze 
trainde honderden mensen. Maar na vijftien jaar besloot ze eens 
verder te kijken. De richting diende zich als vanzelf aan.

UiTdageNde TegeNsTelliNg
Met haar vriend bewoonde ze een stoombeurtvaartschip in Gro-
ningen. ‘Ik wist er weinig van, maar vond het geweldig!’ Wat 
haar verbaasde was het restrictieve beleid van de gemeente ten 
aanzien van bootbewoners: ‘Dat de ene partij zo kopschuw kon 
zijn voor iets waar de andere zo vol van was.’ Die tegenstelling 
was een uitdaging voor de andragoloog in haar. ‘Wanneer de 
meningen diametraal op elkaar staan, zoek ik naar wat er wél 
aan gemeenschappelijk belang is.’ 

Martine bedacht dat de Erfgoedmanifestatie van de 
LVBHB, de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Histo-
risch Bedrijfsvaartuig, prima in Groningen plaats kon vinden. 
Maar dan wel met een andere insteek dan voorheen. Samen met 
tweehonderd vrijwilligers organiseerde ze Groninger Welvaart 
2005, een evenement dat van hoofdstedelijk groeide naar inter-
nationaal, van een particulier schippersfeest naar een publieke 
presentatie van Maritiem Erfgoed. Er waren niet alleen zo’n 
tweehonderdvijftig historische schepen te bekijken, ook werd 
op diverse locaties het maritiem ambachtsverleden en -heden 
getoond via demonstraties, schilderijen, gedichten, composities 
en verhalen. 

beHoUd eN HeRbesTeMMiNg
Martines succes om het Maritiem Erfgoed in de kijker te krij-
gen bleef niet onopgemerkt. Na het evenement werd ze bena-
derd door een adviesbureau voor publieke overheden. Ze trad in 
dienst en hield zich bezig met het behoud en de herbestem-
ming van Cultureel Erfgoed, én maakte werk van het Maritiem 
Erfgoed: ‘Omdat maar weinig mensen bij overheden daar ver-
stand van hebben.’ 

In 2009 begon ze bureau ErfgoedWerf, dat adviseert en 
project- en procesbegeleiding van Cultureel Erfgoed aanbiedt. 
En managementplannen maakt, zoals het plan om de Amster-
damse Grachtengordel op de Werelderfgoedlijst te krijgen. 
Maar haar werkterrein verschuift steeds meer naar het Maritiem 
Erfgoed. Het waarom ervan is eenvoudig: ‘Er moet veel meer 
gebeuren voor het Maritieme Erfgoed dan nu het geval is.’ 
Martine maakt zich zorgen. ‘Er is nauwelijks zicht op de be-
dreiging ervan. En op de consequenties die dat zal hebben: dat 
we straks weinig meer overhebben. Dat probeer ik voor te zijn.’  

eRfgoed zoNdeR HaNdVaTTeN
Het probleem is dat Maritiem Erfgoed juridisch een zwakke 
status heeft omdat het niet valt onder de noemer ‘gebouwd erf-
goed’. De reden daarvoor is dat schepen mobiel zijn. ‘Voor het 
Rijk maakt dat een enorm verschil. En gemeenten vinden dat 
lastig; dan investeren ze in een haven en vaart het schip weg.’ 
Toch beginnen gemeenten in te zien dat ze er baat bij kunnen 

hebben om het Erfgoed een plek te geven; het geeft een stad 
karakter. Omdat rijksbeleid ontbreekt, zijn er alleen geen 
handvatten. ‘De grote zorg is dat het Maritiem Erfgoed daar-
door uit zal sterven. Het onderhoud van de varende vloot wordt 
nagenoeg geheel gedragen door particulieren.’ 

En dat wordt steeds lastiger vol te houden. ‘Er ontstaat 
kaalslag. De invoering van het CVO heeft ervoor gezorgd dat 
40 procent van de schepen boven de 20 meter niet meer mag 
varen.’ Banken schaffen de woonboothypotheek voor varende 
schepen af omdat ze het een onzeker onderpand vinden. Er zijn 
te weinig tijdelijke ligplaatsen voor schepen onderweg, en de 
eisen voor een vaarbewijs zijn hoger geworden. 

geVaaRlijk VaNzelfspRekeNd
Tot verbijstering van Martine stond er in het concept-ontwerp 
van de Erfgoedwet dat het Mobiel Erfgoed in prima staat ver-
keert dankzij de inzet van particulieren, en dat bemoeienis van 
de overheid niet nodig is. Ze heeft zich hardgemaakt om dat 
van tafel te krijgen. Er zijn twee moties aangenomen die de 
cultuurhistorische waarde van Mobiel Erfgoed vastleggen, maar 
vooralsnog blijft het uitgesloten dat schepen worden gekwalifi-
ceerd als monument. ‘De Nederlandse vloot behoort tot de 
grootste in Europa. En iedereen vindt dat vanzelfsprekend. Dat 
is gevaarlijk, want dat blijft niet zo zonder bescherming.’

Maar het Maritiem Erfgoed moet breder worden vastgelegd 
dan alleen de varende schepen. ‘Daarbij denk ik aan historisch 
maritieme ensembles waardoor de geschiedenis inzichtelijk ge-
maakt wordt. En behouden blijft.’ Door de oorspronkelijke 
vrachtschepen bij de ovens neer te leggen én de vaarwegen 
waarover de schelpen werden aangevoerd te markeren, kun je 
deze watergeschiedenis beeldend vertellen. 

VooRTVaReNd VeRdeR
‘Zo zijn er honderden verhalen,’ zegt Martine. En weinig tijd. 
Maar wel mogelijkheden. ‘In 2021 wordt de Omgevingswet 
van kracht. Gemeenten maken daarvoor een omgevingsplan. 
Dat wordt gebaseerd op een omgevingsvisie waarop ook de 
burger inbreng heeft. Daarom moeten behoudsorganisaties het 
belang van het Maritiem Erfgoed inbrengen. Omdat veel ge-
meenten geen idee hebben van wat er is.’

En intussen werkt Martine voortvarend verder. Aan plan-
nen voor een circulaire economie waarin grote vrachtschepen 
worden herbestemd tot woon- en werkplek of kenniscentrum. 
Waarin een scheepshelling zoals Koningspoort een expertise-
centrum voor verduurzaming wordt. Er is nog meer dan ge-
noeg te doen. Wat niet erg is. Want er moet wel beweging 
blijven. •
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