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Actuele info over de VVBHV  vindt u op 
www.historisch-vaartuig.be. 
Wie met een historisch vaartuig varend lid wil
worden van onze Vereniging of  ons wil vereren
met een steunend lidmaatschap laat dat best even
weten aan onze ledenadministratie via hetzelfde
post of mailadres. U krijgt dan een aanmeldformu-
lier dat door ons zal worden verwerkt. Leden van
de VVBHV krijgen via mail de VVBHV nieuwsbrief
met daarin info over het reilen en zeilen binnen
onze Vereniging en wat er zoal in Vlaanderen en
daarbuiten op Varend erfgoed gebied beweegt.

Deze folder kwam tot stand:
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Wij vinden dat onze schepen een verrijking zijn voor het
cultureel erfgoed en tevens het landschap verfraaien en
promoten daarom o.a.het creëren van museale havens op
diverse locaties bij de plaatselijke toeristische diensten.
De vereniging zet zich in voor alle soorten vaartuigen;
zowel ex beroeps- als pleziervaartuigen. Er worden
alleen vaartuigen toegelaten voor de ligplaatsen in een
historisch kader die minstens vijftig jaar oud zijn en
waarvan het karakter overwegend bewaard is gebleven.
Vaartuigen die in de inventaris van VIOE en de afdeling
Ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed (RO) als
varend erfgoed zijn opgenomen (en wellicht jonger zijn
dan 50 jaar) worden natuurlijk ook toegelaten. De leden
zullen volgens het huishoudelijk reglement hun schip door
de nodige instandhouding en onderhoudswerken in
goede staat houden en het niet ontsieren of beschadigen. 

De Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische
Vaartuigen afgekort VVBHV is een vzw opgericht in
oktober 2002. De doelstellingen zijn het samenbrengen
van individuele eigenaars van historische vaartuigen en
het creëren van ligplaatsen in een historisch kader.
Daarenboven proberen wij het restaureren en
onderhouden van historische en klassieke vaartuigen te
stimuleren door het doorgeven van kennis in verband met
restauratie en onderhoud en ook het aanleren van oude
vaar- en scheepstechnieken. 

De schepen van VVBHV leden wonen diverse
bijeenkomsten en evenementen rond het maritiem erfgoed
bij in binnen- en buitenland. VVBHV neemt, met steeds
groeiende publieke respons, al enige jaren deel aan
Open Monumenten Dag om zo de schepen van haar
leden tonen en aldus het publiek draagvlak voor varend
erfgoed te vergroten. 

Wij willen in samenwerking met de bevoegde overheden
ligplaatsen creëren en beheren voor historische schepen.
Daarvoor onderhouden we namens de scheepseigenaren
contacten met de lokale overheden, waterwegbeheerders
en andere betrokkenen die instaan voor het toezeggen
van ligplaatsen. Zo wordt de VVBHV nu al systematisch
geraadpleegd wanneer schepen een ligplaats aanvragen
in de voor historische vaartuigen gereserveerde zones bij
NV Waterwegen en Zeekanaal. Hiervoor beoordelen wij
de schepen naar best vermogen en wordt de
scheepseigenaar  betrokken bij het vormen van een juiste
classificatie van zijn of haar vaartuig. De VVBHV staat in
contact met het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
(VIOE) die de inventarisatie en voordrachten tot
bescherming in het Vlaams decreet tot bescherming van
het Varend Erfgoed uitvoert.


