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Martine van Lier: ‘Opschieten anders is er straks weinig meer over’

Strijdlustig voor Maritiem Erfgoed
Martine van Lier met op de
achtergrond haar luxe motor
Neeltje op de helling.
(Foto Corine Nijenhuis)

Door Corine Nijenhuis

Martine van Lier is
van huis uit andragoloog en toegepast
bedrijfskundige. Dat
associeer je niet direct met Maritiem
Erfgoed. Toch kun
je haar omschrijven
als de grote aanjager
om dat erfgoed op de
kaart te krijgen. Om
te voorkomen dat het
uitsterft.
Veiligstellen van Maritiem Erfgoed, zo kun je haar doelstelling
in het kort samenvatten. Al houdt
ze zich ook bezig met Cultureel
Erfgoed in de volle breedte. Haar
bureau ‘ErfgoedWerf, gevestigd
op haar luxemotor Neeltje in de
Rotterdamse museumhaven, adviseert en biedt project- en procesbegeleiding aan, en maakt managementplannen voor behoud
en herbestemming van erfgoed.
Dankzij Martine van Lier (56) hebben al heel wat forten en kerken
een nieuwe toekomst gekregen en
is de Amsterdamse Grachtengordel op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Maar haar werkterrein
betreft steeds vaker 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 bedreiging ervan. En op de consequenties die dat zal hebben. Dat we
straks weinig meer over hebben.
Dat probeer ik voor te zijn.’

Schippersfeest

Haar affiniteit met schepen
komt voort uit haar privéleven. In
1998 kocht ze met haar vriend een
stoombeurtvaartschip. ‘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.’
Het Gronings woonbotencomité was zeer actiebereid en stapte
regelmatig naar de rechter. Maar
omdat Martine meer heil ziet
in het zoeken naar een gemeenschappelijk belang als oplossing
voor conflicten, bedacht ze een alternatief. Samen met 200 vrijwilligers organiseerde ze Groninger
WelVaart 2005; een evenement dat
van hoofdstedelijk groeide naar
internationaal, van een particulier
schippersfeest naar een publieke
presentatie van Maritiem Erfgoed.

Lastige materie

Het was de opmaat voor haar
voortrekkerswerk. Want bij de
overheden zit weinig kennis waar
het maritiem erfgoed betreft. Dat
komt omdat het niet onder de
noemer ‘gebouwd erfgoed’ valt;
schepen zijn mobiel. Gemeenten
vinden dat lastig. En angstig: ‘Dan
investeren ze in een haven en
varen die schepen zomaar weg.’
Daarnaast willen gemeenten maatschappelijke opbrengsten kunnen

mogelijk op tafel komt bij de
gemeenten.’

Grote schepen

Een andere kwestie is het herbestemmen van schepen die het
werk uitgaan. Schepen die te
groot zijn als regulier woonschip,
zijn wél geschikt voor groepsbewoning of als werkplaats. Maar
de overheid gaat niet mee in de
plannen. Onlangs is sleepschip
Trijjoco, gebouwd in 1908, naar
de sloop gegaan, evenals de Sirius,
het voormalig schip van Greenpeace. Omdat Amsterdamse regelgeving een ligplaats voor grotere
schepen verbood. ‘Terwijl er genoeg havens zijn in de hoofdstad.
Maar het is een bureaucratische
regel die niet aan de kant wordt
gezet, omdat er geen regel is om
een bureaucratische regel aan de
kant te schuiven.’ Gelukkig zijn er
ook succesvolle initiatieven. ‘Leefwerf De Biesbosch heeft de Marot
aangekocht, om de geschiedenis
van de Franse Motor inzichtelijk
te maken. Net op tijd, anders was
ook dat schip gesloopt.’
meten, iets wat niet eenvoudig
is. Toch begint langzaam door te
dringen dat zij er baat bij kunnen
hebben wanneer maritiem erfgoed een plek krijgt in hun beleid;

‘Overheid nodig
om Mobiel Erfgoed
te beschermen’
het geeft een stad karakter. Maar
omdat Rijksbeleid ontbreekt, hebben de gemeenten geen handvatten om vorm te geven aan nieuw
beleid. ‘Daarom is het zaak te
benoemen wat Maritiem Erfgoed
eigenlijk is en welke projecten je
daaraan kunt koppelen.’

Kaalslag

Het varend houden van de historische schepen is er slechts
één van. Ook museumhavens, de

Schepencarrousel en het werkend
houden van oude werven vallen
er onder. ‘Het onderhoud van de
varende vloot wordt nagenoeg geheel gedragen door particulieren.’
Maar het wordt steeds lastiger
dit vol te houden. ‘Er ontstaat
kaalslag. De invoering van het CBB
heeft ervoor gezorgd dat 40% 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.
Tot verbijstering van Martine
stond er in het concept-ontwerp
van de Erfgoedwet dat het Mobiel
Erfgoed in prima staat verkeert
dankzij de inzet van particulieren
en dat bemoeienis van de overheid
niet nodig is. Ze heeft zich hard
gemaakt dat laatste van tafel te
krijgen. Er zijn twee moties aange-

nomen die de cultuurhistorische
waarde van Mobiel Erfgoed vastleggen, maar vooralsnog blijft het
uitgesloten dat schepen worden
gekwalificeerd 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 juridische en planologische bescherming.’

Omgevingsvisie

Daarom hamert Martine op het
vastleggen van Maritiem Erfgoed
in een omgevingsvisie. ‘De gemeenten zijn bezig zich voor te
bereiden op de Omgevingswet. Ze
zijn verplicht een plan te maken
door middel van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Dat geeft de
mogelijkheid voor elke gemeente om in kaart te brengen wat er
bestaat aan Maritiem Erfgoed.
Het is zaak dat gemeenten samen
met behoud-organisaties nú een
inventarisatie maken, zodat het

kan worden meegenomen in het
omgevingsplan voordat dit wordt
vergeten.’
Waar het mobiel erfgoed betreft
is Martine duidelijk: ‘Federatie
Varend Erfgoed heeft nog geen
volledig beeld en register van alle
historische schepen. Alle scheepseigenaren zouden zich moeten
aanmelden; alleen op die manier
kan de federatie opkomen voor
hun belangen.’
Maar het maritiem erfgoed
moet breder worden vastgelegd
dan alleen de varende schepen.
‘Daarbij denken wij aan historisch
maritieme ensembles waardoor
de geschiedenis inzichtelijk wordt
gemaakt. En behouden blijft.’
Als voorbeeld noemt ze de kalkovens in Hasselt. Samen met de
vaarwegen erheen en de schepen die de schelpen vervoerden,
vertellen ze op beeldende wijze
over onze watergeschiedenis. ‘Zo
zijn er honderden verhalen. Het
is van groot belang dat er zoveel

Verduurzaming

De toekomst gaat een belangrijke rol spelen. ‘Verduurzaming van
de historische vloot is onontkoombaar. Het is zaak de alternatieven
te onderzoeken. Gezamenlijk,
door kennis bij elkaar te brengen.’
Een geschikte plek daarvoor is
scheepshelling Koningspoort in
Rotterdam. Martine onderzoekt
de mogelijkheid er een verduurzamingscentrum te ontwikkelen.
In een samenwerkingsplan tussen
ambachtslieden, scheepsbewoners
van de museumhaven, beheerders
van de erfgoedhavens Rotterdam
en een buurtcomité van omwonenden, wordt gekeken of het
plan haalbaar is. Over een jaar
volgt de uitslag. Als het lukt dan
ligt er meteen een goed ondernemersplan. ‘En is de werf gered.’
Een belangrijk streven. Want één
ding is duidelijk: ‘Het moet opschieten, anders is van het Maritiem Erfgoed straks weinig meer
over.’

Wrak Titanic gaat achteruit door koud water en stroming
ATLANTISCHE OCEAAN Een bemande

duikexpeditie naar de Titanic
meldt een forse achteruitgang
van het wrak. In het koude water van 1 graad Celsius en sterke
zeestromingen valt het beroemde wrak langzaam door corrosie en metaaletende bacteriën
uiteen.
De expeditie werd ondernomen door Triton Submarines uit
Florida met de tweepersoons Triton 36.000. De Titanic ligt in de
Noord-Atlantische Oceaan, 370
mijl bezuiden Newfoundland op
iets meer dan 3800 meter diepte.
In acht dagen werden vijf duiken
gemaakt.
Titanic-expert Parks Stephenson zag de meeste achteruitgang
aan stuurboordzijde. ‘De badkuip
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in het kapiteinsverblijf was altijd
een geliefd plaatje bij Titanic-fans,
maar die is nu verdwenen.’
Speciale camera’s maakten foto’s van hoge kwaliteit (4K of ultra
HD), die wetenschappers in staat
stellen de conditie van het wrak
en de toekomstige ontwikkelingen te bepalen. Bijpassende metingen maken het mogelijk zeer
nauwkeurige
driedimensionale
modellen van het wrak te maken.
Het team legde bij het wrak een
krans ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de ondergang van
de onzinkbaar geachte Titanic in
april 1912 na een aanvaring met
een ijsberg.
Atlantic Productions London
publiceert de resultaten van de expeditie en maakt tevens een documentaire. (SK)

Metaaletende
bacteriën hebben stevig vat
gekregen op het
wrak van de beroemde Titanic,
die sinds 1912
op bijna vier
kilometer diepte
op de oceaanbodem ligt.
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