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Restauratiepremies voor steenbakkerij EMABB en 
gemeentepark in Boom goedgekeurd  
 

Vanmiddag kende minister-president Geert Bourgeois twee erfgoedpremies toe voor het 

gemeentepark van Boom (908.470,72 euro) en de steenbakkerij EMABB in Noeveren 

(751.556,18 euro). Kempens Landschap en de gemeente Boom zijn verheugd dat beide 

dossiers dankzij de steun van de Vlaamse overheid versneld kunnen gerestaureerd 

worden. 

 

Steenbakkerij erfgoed in Noeveren 

 
De steenbakkerij Lauwers, gelegen in het als dorpsgezicht beschermde gehucht Noeveren, doofde 

in 1983 haar ovens. Nadien beheerde de vzw EMABB (Ecomuseum en Archief voor de Boomse 

Baksteen) een gedeelte ervan. Sinds enkele jaren is Kempens Landschap bij de site EMABB 

betrokken en werd een beheersplan opgesteld. Gedeputeerde en covoorzitter van Kempens 

Landschap Jan De Haes licht toe: “Na de afronding van het beheersplan nam de gemeente Boom 

begin 2018 de eigendom van het als monument erkende deel van de steenbakkerij over. Vzw EMABB 

en Kempens Landschap kregen een gedeelde erfpacht. We maakten meteen werk van een 

restauratiedossier voor de ringoven met schoorsteen en schrijnwerkerij die in slechte staat verkeren. 

Dit dossier werd in het najaar van 2018 ingediend en we kunnen dan ook enkel tevreden zijn dat de 

hoogdringende restauratie van in totaal 2,2 miljoen euro nu al kan aanvatten”.  

 

De ringoven en schoorsteen werden in 1986 beschermd als monument en de schrijnwerkerij in 2005. 

Ze hebben de afgelopen jaren een voornamelijk museale en toeristische functie gehad en daarop wil 

Kempens Landschap verder werken. Gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap 

Kathleen Helsen: “De ringoven zal op de gelijkvloerse verdieping een bezoekerscentrum huisvesten 

waar het verhaal van de Boomse baksteen wordt gebracht, met een focus op de verhalen en 

leefomstandigheden van de arbeiders. Maar er is ook plaats voor vernieuwing. De eerste verdieping 

zal twee moderne polyvalente zalen herbergen en bovenop de schoorsteen wordt een uitkijkpunt 

met zicht op gans Noeveren geïnstalleerd.” 

 

Eerder deze maand mocht Kempens Landschap al een Vlaamse en provinciale subsidie van telkens 

25.000 euro in ontvangst nemen voor de inrichting van de schrijnwerkerij. Voorzitter van vzw EMABB 

en projectarchitect Luc Verbeeck: “De vermoedelijk 18de-eeuwse schrijnwerkerij wordt tijdens de 

restauratie volledig ontmanteld en heropgebouwd. Binnenin komt een onbemand infopunt voor 

bezoekers van het domein, het dorpsgezicht Noeveren en de Rupelstreek.” 



 
De partners voor v.l.n.r. de ringoven, schoorsteen en schrijnwerkerij op de steenbakkerij EMABB in Noeveren  – 

copyright: Kempens Landschap 

Restauratie van de picturale tuin in het gemeentepark 

 

Het gemeentepark van Boom uit 1925 is aangelegd rond de meandere Bosbeek en is het meest 

gekend omwille van haar picturale tuin waarin beelden van o.a. Georges Minne en Rik Wouters staan. 

Het park werd reeds in 1940 beschermd als landschap. Kempens Landschap begeleidde de gemeente 

Boom bij de opmaak en uitvoering van een beheersplan en het restauratiedossier van de picturale 

tuin. 

 

Na de goedkeuring van het beheersplan in 2017 zijn - in functie van de opmaak van een 

restauratiedossier voor de picturale tuin - in 2018 uitgebreide vooronderzoeken uitgevoerd. Dit 

betreft materiaal-technisch onderzoek naar het metsel- en voegwerk door het KIK-irpa, naar de 

bronzen beelden, naar de opbouw van het aanwezige beton en naar reinigingstechnieken voor het 

metselwerk.  

  

Aan de hand van deze vooronderzoeken heeft het door de gemeente Boom aangestelde 

architectenbureau Karuur architecten, het restauratiedossier gefinaliseerd en ingediend in september 

2018. Burgemeester van Boom Jeroen Baert: “De totale restauratie van de picturale tuin is geraamd 

op 1.221.731,84 euro en hierin draagt de Vlaamse overheid nu meer dan 900.000 euro bij. De 

gemeente Boom zet volop in om het gemeentepark in al haar facetten op te waarderen en de 

dringende restauratie van de picturale tuin is daarin een belangrijke stap. Onder andere worden de 

vijvers en beelden hersteld, de paden heraangelegd en voorzien we nieuwe verlichting. Als gemeente 

zijn we uiterst tevreden dat dankzij de samenwerking met Kempens Landschap erfgoedparels als 

het gemeentepark en de steenbakkerij EMABB in Noeveren snel kunnen gerestaureerd worden en zo 

een nieuw elan krijgen.” 



 
De picturale tuin in het gemeentepark van Boom – copyright: BVVR 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Perscontact: 

Philippe De Backer, directeur Kempens Landschap 

T 015 22 82 30,  M 0478 44 83 86, E Philippe.Debacker@kempenslandschap.be 

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie aan te vragen bij info@kempenslandschap.be 

          

 

mailto:Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
mailto:info@kempenslandschap.be

