
 

 

Biografie van de Maas 
Een internationale expertmeeting  
17-18 januari 2019, in Venlo en Maastricht 
 
De landschapscommissie van het LGOG is als partner betrokken bij een internationale 
expertmeeting op 17 en 18 januari, georganiseerd door het Limburgs Museum en de Faculty 
of Arts and Social Sciences van de Universiteit Maastricht.  
 
Klimaatverandering, watermanagement en erfgoed zijn thema’s waar gemeenschappen 
overal ter wereld sterk over voelen. Voor bewoners van de provincie Limburg culmineert dit 
in hun relatie met de rivier de Maas. 1993 en 1995 staat bij velen nog te boek als de jaren 
van de grote overstromingen. Het directe gevolg: de Maaswerken, het grootste rivierdelta 
project in Nederland. Deze ingreep veranderde de Maas fundamenteel. Niet alleen werd de 
waterveiligheid verhoogd, maar ook werden het erfgoed en de natuur van de rivier opnieuw 
ontworpen. 
 
Deze grootschalige ingreep vormt de achtergrond van de internationale expertmeeting. 
Tevens spelen echter ook de groeiende discussie over het belang van een 
landschapsbiografie en de gevolgen van het tijdperk van het Antropoceen mee. 
Onderzoekers, professionals en citizen scientists komen bijeen om te praten over water en 
rivieren in het algemeen en de Maas in het bijzonder. De centrale vraag is: wat is de Maas? 
Wat is haar betekenis in termen van erfgoed, ecologie en infrastructuur? 
 
Het programma op de donderdagochtend 17 januari is open voor iedereen. U kunt hier een 
e-ticket reserveren. De toegang is gratis. N.B. De voertaal van deze expertmeeting is het 
Engels.  
 
 



 

Program  
 
Locatie: 

Limburgs Museum 

Keulse Poort 5, Venlo 
 
9.30 – 10.00u  Opening and coffee 
 
10.00 - 10.10u  Welcome   

Christian Ernsten, Maastricht University 
Benoit Mater, Limburgs Museum  

 
   Keynote 1  
10.10 - 10.40u  The Biography of Rivers and river systems |  

Jan Kolen, Leiden University 
    
   Keynote 2 
10.40 – 11.10  The Meuse: a contested river in time and space | 
   Toon Bosch, Open University 
 
11.10 – 11.30u Coffee break 
 
   Panel chaired by Benoit Mater, Limburgs Museum 
 
11.30 – 11.45u Water safety and the Meuse |  

Keesjan van der Herik, Ooijen-Wanssum Consortium 
 
11.45 – 12.00u The Meuse’s past in the present 

Eelco Rensink, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
 
12.00 – 12.15  Citizens’ histories of the Meuse | Pieter Calje, LGOG 
 
12.15 – 12.45u  Discussion  
 
 
 
Dit project ontving ondersteuning van de Nationale Wetenschapsagenda, 
SWOL/Universiteitsfonds Limburg, het Limburgs Museum, het Koninklijk Limburgs Geschied- 
en Oudheidkundig Genootschap, de Provincie Limburg, het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg, het Social Historisch Centrum Limburg, de Faculty of Arts and Social Sciences en het 
Maastricht Centre for Arts, Culture, Conservation and Heritage of Maastricht University.  
 
 
 


