
PERSMEDEDELING EN UITNODIGING 

 

 

Resultaten Europees project rond educatie, erfgoedtoerisme en industrieel 

erfgoed worden op 16 november in Alsemberg voorgesteld. 

 
In de zomer van vorig jaar werd door de Europese Commissie, onder het COSME-programma, een 

project goedgekeurd en gecofinancierd om de mogelijkheden na te gaan die industrieel en technisch 

erfgoed biedt voor de ontwikkeling van educatief toerisme voor jongeren van 15 jaar en ouder.  

Aan dit project, EumillenialsTOUR (zie http://eumillennials-tour.eu/) namen partners deel uit Italië, 

Duitsland, Groot-Brittannië en België. E-FAITH, de Europese Federatie van verenigingen voor 

industrieel en technisch erfgoed ( www.industrialheritage.eu) bracht zijn ervaring en netwerk in 

Eén van de partners en stichtend lid van van E-FAITH is de Vlaamse Vereniging voor Industriële 

Archeologie vzw ( www.industrieelerfgoed.be) aan wie gevraagd werd om in Vlaanderen een aantal 

testuitwisselingen te organiseren. Zo konden studenten geschiedenis van de Gentse Universiteit een 

bezoek brengen aan musea en sites in de buurt van Bremen, en werden de studenten van de 

opleiding ‘materiële cultuur’ van de universiteit van Oldenburg in Vlaanderen ontvangen. De laatsten 

bezochten Gent, Oudenaarde en Ronse, en deden een fietstocht langsheen de Leie tussen Menen en 

Komen. Ook kon een Vlaamse school (het Koninklijk Atheneum Oostende deelnemen aan een 

proefproject in Oudenaarde-Ronse) 

 

Op 16 november  vindt de Belgische slotzitting van het EumillenialsTOUR project plaats in de 

historische karton- en papiermolen, de Herisemmolen, in Alsemberg (zie www.herisem.be). Op 

zichzelf is dit één van de belangrijkse industrieel-archeologische sites van Vlaanderen, waar 

vrijwilligers in 1975 met de conservatie- en restauratiewerkzaamheden startten. De laatste fase van 

de restauratie werd recent aanbesteed. 

 

Wat kan een kennismaking met industrieel en technisch erfgoed bijbrengen aan de verschillende 

vakken van het hoger middelbaar onderwijs ? Hoe kunnen we met leerlingen een bezoek, een uitstap 

of een studiereis organiseren naar een oude industriële site of een museum van nijverheid en 

techniek ? Wat kan een student geschiedenis, ingenieurstechniek of architect opsteken aan de hand 

van het verleden van nijverheid en techniek ? 

 

Iedereen wordt uitgenodigd om kennis te maken met de resultaten van dit project, en om mee te 

denken hoe er in Vlaanderen (en met partners uit andere landen) op de ervaringen kan 

voortgebouwd worden. 

 

Het wordt een boeiende namiddag, afgesloten met een bezoek aan de site, een drink en een 

netwerkmoment. 

 

Deelname is gratis ! 

 

Meer informatie : 

http://www.industrieelerfgoed.be/activiteit/slotzitting-EUmillenialsTOUR  

 

Mocht U meer informatie wensen, dan kunt U steeds contact nemen met het - in Vlaanderen 

gevestigde - algemeen secretariaat van E-FAITH via secretariat@e-faith.org of met het secretariaat 
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van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie via administratie@vvia.be, tel. 0496-377791 
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