
 
 

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 

STOOM-WEEKEND 17-18 MAART  

vier sites te bezoeken in West-Vlaanderen 

 

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 lanceerde de Europese 

Federatie voor Industrieel Erfgoed (EFAITH) een campagne om het industrieel erfgoed beter 

bekend te maken bij het publiek, en om overheden en verantwoordelijken aan te zetten om dit 

erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten. Elke maand komt één thema aan bod. 

  

Op 17/18 maart wordt de nadruk gelegd op stoom en zullen er in Vlaanderen liefst tien 

stoomsites publiek ontvangen. 

Het volledige programma van dit stoomweekend vind je op 

http://www.industrialheritage.eu/EYCH2018/March/Steam-weekend  

Elk van onze sites wordt op deze internationale website zowel in het Engels als in het 

Nederlands voorgesteld - waarmee we ook ons stoomerfgoed over de grens bekend maken. Je 

kunt er eveneens vergelijken met initiatieven van Kroatië tot Groot-Brittannië, en van 

Andalusië tot Nederland... 

 

In West-Vlaanderen kan men op vier plaatsen kennis maken met stoom-erfgoed. 

 

We starten op zaterdag 17 maart om 10u30 met een exclusief bezoek aan de firma Vyncke 

Clean Energy in Harelbeke 

http://www.industrialheritage.eu/EYCH2018/March/Vyncke-clean-technology-Harelbeke 

Opgericht in 1912 als bedrijf (smidse) die stoomketels leverde aan en onderhield voor de 

vlasnijverheid, groeide het uit tot een wereldspeler inzake verwerking van biomassa voor 

energieproductie. Het heeft veel aandacht voor de geschiedenis en het erfgoed van zijn sector, 

en verzamelde en bewaarde een unieke collectie stoommachines, -turbines en -ketels. We 

krijgen er een inleiding over de geschiedenis en de achtergronden van het bedrijf, een 

rondleiding in de ateliers en een bezoek aan de collectie. 

Omwille van de praktische organisatie dienen belangstellenden zich wel vooraf aan te melden 

via west-vlaanderen@vvia.be.  

 

Op zaterdag 17 maart kan men nadien, van 14 tot 17 u de unieke Phoenix-stoommachine in 

de vroegere vlasroterij Sabbe  bezoeken.  Van deze Gentse constructeur zijn thans maar 

twee machine in de wereld meer bekend, deze in Kuurne en één in Nederland. De site werd 

recent aangekocht door de gemeente in samenwerking met de intercommunale Leiedal, en zal 

op termijn gerestaureerd en ontsloten worden. 

zie: http://www.industrialheritage.eu/EYCH2018/March/steam-engine-Kuurne  

 

Op zondagnamiddag 18 maart zijn er drie stoomsites open, nl; 

- de site Sabbe in Kuurne (14-17 u) 

- de grote tandem-compound-stoommachine en het machinehuis van de vroegere Molens De 

Wulf in Brugge (10u30 tot 17u30). Alhoewel de maalderij tot sociale woningen omgevormd 

werd, bleven zowel het machinehuis en de stoommachine bewaard. Het is een uitzonderlijke 
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site aan de rand van de Brugse binnenstad 

zie: http://www.industrialheritage.eu/EYCH2018/March/steam-engine-Brugge 

- In de feestzaal van de ‘Hellegathoeve’ in Zerkegem (Jabbeke) verwacht met geen 

draaiende stoommachine. Toch staat ze er, en zal ze tussen 10u30 en 17u30 regelmatig 

draaien. Hoe komt dit tuig op deze plaats terecht ? Laat het U uitleggen op zondag 18 maart... 

zie: http://industrialheritage.eu/EYCH2018/March/steam-engine-Hellegathoeve-Zerkegem 
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---------------- 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 

administratie @ vvia.be 

maatsch. zetel: Noeveren 67 - 2850   Boom 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

        bezoek onze website: http://www.industrieelerfgoed.be  

        bezoek onze VVIA Facebookpagina  

        bezoek onze Linked In groep  

        of volg ons op Twitter 

 

De VVIA is het platform voor vrijwilligersorganisaties en privaatrechtelijke initiatieven 

inzake studie, behoud en valorisatie van industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in 

Vlaanderen en Brussel. 

Sedert 1978 als onafhankelijke vereniging op de bres voor het industrieel en technisch 

erfgoed 

VVIA steunen ? Dat kan ! WORD LID-ABONNEE 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

VVIA is stichtend lid van de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en 

Technisch Erfgoed / European Federation of Associations of Industrial and Technical 

Heritage - en is verbroederd met de Catalaanse 'Associació del Museu de la Ciéncia i de 

la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya' 

----------------------------------------------------------------------------------------  

VVIA werkt actief mee aan de industrieel erfgoed campagne binnen het Europees Jaar 

van het Cultureel Erfgoed, EYCH2018 
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