
Laatste uitwisseling Europese samenwerking rondom erfgoed MOMAr naar 
Mehedinti, Roemenië 
 
Het Europese project MOMAr (Models of Management for Singular Rural Heritage), aangevoerd 
door de provincie van Zaragoza, bracht met succes een laatste studiebezoek aan Mehedinti 
County, Roemenië om uit de eerste hand goede voorbeelden op het gebied van natuur- en 
erfgoedbeheer te bewonderen. Het markeerde de vierde en laatste uitwisseling van het project 
waarmee de eerste fase tot een einde komt. 
 
Het studiebezoek bracht 24 erfgoedspecialisten vanuit vijf plattelandsregio's uit vijf verschillende 
Europese landen bijeen om te leren en te delen over beleid rondom natuur, materieel en immaterieel 
erfgoed. Ditmaal werd de uitwisseling georganiseerd door Territorial Administrative Unit of Mehedinti 
County waarbij zij de lead partner the Provincial Government of Zaragoza (Spanje), Ministry of 
Regional Development and Transport of Saxony-Anhalt (Duitsland), Provincie Groningen (Nederland), 
the Regional Development Agency of South Bohemia – RERA a.s. (Tsjechië), samen met de 
bijbehorende stakeholders ontvingen. 
 
Dit studiebezoek vormt de afsluiting van de uitwisseling van kennis over erfgoedbeheer tussen 
Europese regio's. Het uiteindelijke doel van deze eerste fase van MOMAr was het leren van goede 
voorbeelden en daarmee de ontwikkeling van het eigen beleid waarin partners werkten aan nieuwe 
voorstellen voor de verbetering van lokale erfgoedprojecten. De laatste uitwisseling naar Mehedinti, 
Roemenië stond vooral in het teken van de geschiedenis, cultuur en tradities van de regio. Waarbij 
bewust beleid wordt gevoerd op het actief uitdragen van de eigen en lokale identiteit. 
 
Rijk aan historie en landschap 
Mehedinti is een plattelandsregio in het uiterste zuidwesten van Roemenië waarbij de grens met 
Servië wordt gescheden door de Donau. Een regio rijk aan oude Romeinse schatten en prachtige 
natuurlandschappen die voor het grote internationale toerisme nog redelijk onontdekt lijken. Met 
bezoeken aan het Iron Gates Museum en bijbehorende archeologische park werd met trots de 
geschiedenis van de regio verteld. Een verleden vol onderdrukkingen en machtswisselingen vanaf de 
Romeinse tijd tot aan de Sovjet Unie. Een van de redenen waarom in deze regio wordt ingezet op 
identiteit en regionale tradities. 
 
Daarnaast werd het gezelschap vanaf het water op de Donau rondgeleid langs het natuurlijke pracht 
en praal en bijbehorende natuurparken in Mehedinti. Waar langs de oevers van de Donau steeds 
meer toeristen worden getrokken zijn er ook plekken dieper in de bergen die nog erg autarkisch leven 
volgens oude tradities. Een van deze voorbeelden is het dorp Eibenthal, een dorp met van oorsprong 
Tsjechen die tot een aantal jaar geleden erg solitair leefden. Na een enthousiaste nieuwe generatie is 
het dorp een ontmoetingsplek geworden voor Roemenen en Tsjechen met als kers op de taart een 
jaarlijks festival waarbij duizenden Tsjechen naar de regio reizen voor Festival Banat. 
 
Einde fase 1 
Met het studiebezoek naar Mehedinti, Roemenië wordt de eerste fase van MOMAr afgesloten. De 
leringen die uit de verschillende uitwisselingen (zowel digitaal als op locatie) zijn getrokken moeten in 
fase 2 leiden tot een concreet project. Fase 2 loopt van de tweede helft van 2022 tot en met de eerste 
helft 2023 waarbij volgend jaar de projectpartners de resultaten van hun projecten met elkaar delen. 


