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NOTULEN
Observatorium voor de Belgische biercultuur
Vergadering van 17 februari 2016 te Brussel
Aanwezig
Norbert Heukemes - secretaris-generaal van het Ministerie van de Duitstalige
Gemeenschap;
Melanie Wirtz, medewerkster van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;
Hans van der Linden, medewerker van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
Vlaanderen;
Mallorie Duplouy, medewerkster van ‘la Direction générale du Patrimoine culturel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles’ (directoraat-generaal voor cultureel erfgoed van de
Federatie Wallonië-Brussel);
Emilie Tondreau, medewerkster van ‘l’administration générale de la Culture, Direction
stratégique, Service relations internationales, de la Fédération Wallonie-Bruxelles’
(algemene administratie voor cultuur, strategische directie, dienst Internationale
Betrekkingen van de Federatie Wallonië-Brussel);
Isabelle Leroy, medewerkster van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB);
Stephan Thönnes, vertegenwoordiger van proBIERer – Vereinigung zur Förderung und
Bewahrung der Bierkultur (vereniging ter bevordering en bescherming van de
biercultuur);
René Litt, vertegenwoordiger van proBIERer – Vereinigung zur Förderung und Bewahrung
der Bierkultur (vereniging ter bevordering en bescherming van de biercultuur);
Frank Boon, vertegenwoordiger van HORAL - Hoge Raad voor Ambachtelijke
Lambiekbieren;
Michael Gelender, vertegenwoordiger van Malt&Mout;
Joeri Januarius, vertegenwoordiger van ETWIE VZW - Expertisecentrum voor Technisch,
Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed;
Liesbet Depauw, vertegenwoordigster van LECA VZW - Landelijk Expertisecentrum voor
Cultuur van Alledag;
Chantal Bisschop, vertegenwoordigster van CAG VZW - Centrum voor Agrarische
Geschiedenis.
Begroeting en inleiding
Norbert Heukemes zit de vergadering voor. Doel van de vergadering: een Observatorium
voor de Belgische biercultuur oprichten.
Aanvraag om de Belgische biercultuur op te nemen op de representatieve lijst van het
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid: stand van zaken
Het resultaat van het formele onderzoek van de aanvraag was positief.
Het inhoudelijk onderzoek begint in april 2016. De definitieve beslissing over de opname
van het element wordt eind dit jaar (2016) door het intergouvernementeel comité
genomen.
Oprichting van het Observatorium: gedachtewisseling over de ontwerptekst van het
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
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Gedetailleerde vragen over de tekst worden intern tussen de overheidsdiensten
opgehelderd.
De aanwezigen spreken af dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook lid van het
Observatorium wordt, omdat de bevoegdheidsverdeling naar aanleiding van de zesde
staatshervorming gewijzigd is.
Later moeten nog andere leden kunnen worden toegevoegd. Over een definitieve
werkwijze moet nog beraadslaagd worden. Er werden een aantal voorstellen gedaan
omtrent de vraag wie als nieuw lid zou kunnen worden toegevoegd.
De vergadering spreekt af dat onder meer de volgende activiteiten tot de taken van het
Observatorium zullen behoren:
-

waarnemingscentrum en contactpunt voor iedereen die actief bij het element
‘biercultuur’ betrokken is;
informatie verspreiden om bijvoorbeeld good practices uit te wisselen;
de communicatie bevorderen tussen degenen die actief bij de biercultuur
betrokken zijn, in het bijzonder de communicatie rond het Unesco-dossier en de
eventuele erkenning;
informatievergaderingen organiseren voor al wie actief bij de biercultuur
betrokken is.

Volgende vergadering: waarschijnlijk in het najaar van 2016.
__________
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