
PERSMEDEDELING 

Europese Commissie steunt project om industrieel en technisch erfgoed van KMO's te 

ontsluiten en te valoriseren 

 

Door de Europese Commissie werd onlangs binnen het COSME programma een project 

“Genius Loci” goedgekeurd. Dit is een project waar partners bij betrokken zijn uit Italië, 

Hongarije, Malta, Spanje en Vlaanderen. De bedoeling ervan is steun te verlenen voor 

bewaren, promoten en toeristisch ontsluiten van industrieel en technisch erfgoed van KMO’s. 

Voor de landen die niet tot de kernpartners behoren voegt E-FAITH, de Europese Federatie 

van Verenigingen voor Industrieel en Technisch  Erfgoed, zijn Europees netwerk en expertise 

toe. 

In Vlaanderen werkt de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw mee aan dit 

project. 

 

Voor Vlaanderen ligt dat KMO-thema natuurlijk goed, want de regio was en is traditioneel 

een gebied gekenmerk door dynamische kleine en middelgrote bedrijven. 

Maar ook de drie speerpunten die die door het consortium uitgekozen werden liggen ons 

bijzonder goed: 

•    brouwen, mouten en stoken 

•    kleiverwerking 

•    textiel, met nadruk op traditioneel weven en het bereiden van textiele vezels (w.o. vlas). 

 

In een eerste fase konden musea, beheerders van sites en traditionele kleinschalige bedrijven - 

door een vragenlijst in te vullen - zich kandidaat stellen voor een gratis Industriana-label, een 

herkenningsteken met QR-code dat in heel Europa het industrieel en technisch erfgoed moet 

aanduiden en ontsluiten. Er werd uit alle landen massaal op deze oproep gereageerd. De 

aanmaak van zo'n 150 label als test, en ook heel de soft- en hardware achter het project 

worden door de Europese Commissie gecofinancierd. 

 

In een tweede fase worden ontsluitingsprogramma’s voor de drie thema’s ontwikkeld, die via 

Genius Loci in alle Europese landen bekendgemaakt en gepromoot zullen worden. 

VVIA maakt zich sterk dat we een aantal pakketten kunnen uitwerken, diende een reeks 

voorstellen in, met als resultaat dat we zullen (moeten) gaan voor 

 

1. Een pakket rond steen- en pannenbakkerijen, gecentreerd op (uiteraard) de Rupelstreek 

maar met ook verwijzingen naar sites daarbuiten zoals restanten van vroegere steen- en 

pannenbakkerijen, herbestemde gebouwen, en kleigroeven die nu natuurgebieden geweest 

zijn. Wat heeft Vlaanderen te bieden dat verbonden is met de uitbating van de rijke kleilagen 

die we hebben ? 

 

2) Een pakket rond het erfgoed en de geschiedenis van brouwen, mouten en (jenever) stoken - 

zonder de hop en de met ons bier verbonden traditionele gastronomie te vergeten. Hier zouden 

we in elke provincie een deelpakket willen uitwerken, want het erfgoed van deze sector is te 

rijk om alles in één doos geduwd te krijgen 

 

3) Voor wat de geschiedenis en het erfgoed van de textielsector betreft rees binnen de 

internationale stuurgroep de idee een project op te zetten dat vanaf de Franse grens tot aan de 

Nederlandse grens zou lopen, grosso modo aan weerskanten van de E17 en de E19. Het bleek 

immers dat op deze lijn heel de textielgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot nu kan 

verhaald worden, met alle soorten grondstoffen (van vlas via wol, zijde, hennep,... tot 
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kunstvezels), alle technieken en toepassingen en alle afgewerkte producten. Dit zou een 

unicum in Europa zijn - zeker indien de lijn later zou kunnen doorgetrokken worden tot de 

grote Noord-Franse textielcentra (o.m. Roubaix en Tourcoing) en tot het zuiden van 

Nederland (o.m. in Wouw, Tilburg en Geldrop).  

 

In de loop van deze maand wil de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie de 

haalbaarheid van de drie thema's prospecteren: welke gemeenten willen via hun diensten voor 

cultuur en toerisme participeren, welke musea en collecties, welke bedrijven en ambachtslui ? 

Het is een hele uitdaging voor deze vrijwilligersvereniging, maar een uitdaging die ze met 

volle handen en veel 'goesting' aanpakt. 

 

Meer informatie en technische informatie over de drie geplande ontsluitingspakketten is te 

vinden op en via een webpagina, die ook alle organisaties oproept om het rijke industrieel en 

technisch erfgoed van Vlaanderen binnen Europa beter te profileren: 

http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwbericht/Vlaams-industrieel-erfgoed-moet-

internationaal-gaan 

 

Belangstellenden kunnen zich steeds aanmelden 

en meer informatie kan ook bekomen worden via het algemeen secretariaat van de Vlaamse 

Vereniging voor Industriële Archeologie of via de provinciale VVIA afdelingen  

 

Mogen wij U verzoeken aan deze actie de nodige aandacht te besteden. 

 

Met bijzondere dank, 

 

 

Adriaan Linters, 

algemeen voorzitter 

0496/377791 
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