Persmededeling
Ontmoetingsdag industrieel erfgoed in Oost-Vlaanderen
Gentse site ontvangt Europees Industriana-label
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
(www.industrieelerfgoed.be) vierde vorig jaar zijn 40e verjaardag. Opgericht in
mei 1978, is zij op het Europese continent de oudste landelijk werkende
vereniging die zich inzet voor het industrieel en technisch erfgoed. VVIA was en is nog steeds - één van de pioniers die bijdroegen tot het bekendmaken en
de ontwikkeling van de industriële archeologie.
We stomen VVIA klaar voor de volgende 40 jaar.
Daarbij willen we vooral de contacten, samenwerking, het uitwisselen van
ervaringen en ideeën tussen belangstellenden - vrijwilligers en verenigingen aanmoedigen. Net zoals gedurende de voorbije 40 jaar zal ook in de toekomst
de rol en de taak van vrijwilligers belangrijk zijn om in Vlaanderen het industrieel
erfgoed te behouden en het een functie te geven.
Tijdens de maanden januari en februari worden in alle provincies bijeenkomsten
georganiseerd, waarbij leden en niet-leden uit die provincie samengebracht
worden. Op die manier wil men de noden en mogelijkheden van de provincies
beter leren kennen, overleggen welke activiteiten in de provincie kunnen
georganiseerd worden.

Voor Oost-Vlaanderen vindt deze ontmoetingsdag plaats op zaterdag 26 januari (volgende zate
in ‘De Centrale’, Kraankindersstraat 2 in Gent.
We starten er om 15 u.

De Centrale (www.decentrale.be) is gevestigd in de oude stedelijke

elektriciteitscentrale van Gent.
6 jaar na de laatste hete zucht van de turbines, op 30 september 1994,
streken enkele enthousiastelingen neer in de voormalige administratieve
ruimtes van de vroegere elektriciteitsfabriek. Hun landing luidde de start
in van wat aanvankelijk het ‘Intercultureel ontmoetingscentrum’ heette; en
vanaf 2000 kortweg “De Centrale”.
Zo transformeerde een deel van de oude turbinezaal tot een leverancier
van nieuwe, mentale energie voor een stad in verandering.
Op 1 oktober 2000, met de opening van de turbinezaal, werd de
transformatie meer dan ooit tastbaar.
Vandaag is “De centrale” in de eerste plaats een centrum dat inzet op
creatie en presentatie van muziek die refereert aan de diversiteit van de
stedelijke bevolking.
De Centrale is een open huis dat de artistieke expressies die voortspruiten
uit de culturele diversiteit in Gent, Vlaanderen en Brussel een podium
biedt; een huis dat deze expressies uit de verborgenheid haalt en zo mee
bruggen bouwt binnen en tussen de diverse gemeenschappen.

Deze bijeenkomst krijgt ook een speciaal karakter, omdat om 15
u ook het Europese industrieel erfgoedlabel ‘Industriana’ aan De
Centrale zal uitgereikt worden. Dit gebeurt omwille van haar
participatie in de industrieel erfgoed thema-maanden van het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 en haar inzet voor
het maatschappelijk opwaarderen van een oude industriële site.

Industriana (www.industriana.eu) is een speciaal label met QR-code, dat
met de steun van het COSME-programma van de Europese Commissie
ontwikkeld werd door EFAITH, European Federation of Associations of
Industrial and Technical Heritage (www.industrialheritage.eu) .
Via een QR-code kunnen voorbijgangers met hun smartphone informatie
opvragen in alle Europese talen: vijf bladzijden tekst, met foto’s, links
naar internet, zelfs filmpjes. Voor De Centrale zal de informatie vanaf
zaterdag beschikbaar zijn in het Engels en het Nederlands, andere talen
kunnen later toegevoegd worden.
Industriana-labels werden reeds toegekend voor industrieel erfgoed-sites in
Frankrijk, Spanje, Hongarije, Malta, Italië, Luxemburg, Duitsland. Het
systeem wordt nu in alle landen uitgerold en de toevoeging van nieuwe

sites in Griekenland, Groot-Brittannië, Nederland en Portugal is thans in
behandeling.
De informatie van de verschillende aangesloten sites kan ook opgevraagd
worden via een kaart op de website van Industriana
http://industriana.eu/?q=mapping-Industriana-labels
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