
  

   

 

INDUSTRIEEL ERFGOED 

 

IN VLAANDEREN 

 

04-08-2019 

e-nieuwsbrief van de 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 

 

Na een 'rustige' (sic) vakantie hernemen we de activiteiten. 

VVIA staat op de bres om het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen te 

verdedigen en de belangstelling voor dit erfgoed aan te zwengelen. 

Hierbij opnieuw een hele reeks berichten en ook een paar oproepen. 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=50ea1b6c6a&e=9757428659


 

 

Klik in de verschillende bijdragen op de links voor meer en achtergrond-informatie  

 

    

 

 

EUROPEAN HERITAGE AWARDS 

EUROPA NOSTRA AWARDS 2019 

 

Zoals reeds in vorige nieuwsbrief, via onze website en in de pers bekendgemaakt werd 

krijgt VVIA deze prestigieuze onderscheiding dit jaar in de categorie 'dedicated service' 

(toegewijde inzet). Uiteraard zijn we bijzonder fier, ook omdat hierdoor naar Europan (én 

naar Vlaanderen) het belang van vrijwilligers benadrukt wordt. 

De Europese Erfoedprijs Ceremonie, wordt op de avond van 29 oktober in Parijs 
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uitgereikt. Gastheren zijn daar de Europese Commissaris Tibor Navracsics en Meastro 

Plácido Domingo, terwijl de avond onder de hoge bescherming staat van Emmanuel 

Macron, President van het Franse Republiek, 

Daar wordt dan ook de winnaar bekend gemaakt van de Publieksprijs, verkozen uit 

de geselecteerde projecten van dit jaar.  

Iedereen kan tussen 21 mei en 15 september een stem uitbrengen op het project dat 

zijn/haar voorkeur krijgt. Lees op onze website hoe je dat kunt doen. 

 

Uiteraard roepen we iedereen op 

om zijn/haar stem aan VVIA te geven  

 

 

JA - ik stem voor VVIA  
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VVIA tabaksdag in Zuid-West-Vlaanderen 

 

 

Op zaterdag 31 augustus organiseert VVIA een activiteit rond de geschiedenis en het 

erfgoed van de tabak in Zuid-West-Vlaanderen. We beginnen om 14 u in het 

Tabaksmuseum in Wervik, en eindigen met een bezoek aan een traditionele 

tabakshoeve.De deelnemers ontvangen allemaal een publicatie over tabak. 

Meer informatie en vooraf intekenen via de website van VVIA  
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Restauratie schoorsteen in Massemen 

 

 

In april begonnen de werken voor de restauratie van de schoorsteen van de Van 

Hauwermeirsmolen in Massemen. Die schoorsteen helde gevaarlijk over en moest 

dus steen voor steen afgebroken worden en terug opgebouwd. Een hele klus voor 

specialisten. 

Deze maand wordt de laatste hand gelegd aan het werk, en we vieren mee op 

zaterdag 7 september (de dag voor de Open Monumentendag). Er zijn geleide 

bezoeken, een tentoonstelling over behoud en restauratie van schoorstenen, 

demonstraties en 's avonds een lezing. 
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Tentoonstelling 

'Beschermd industrieel erfgoed in Vlaanderen' 

 

De reizende tentoonstelling 'Beschermd industrieel erfgoed in Vlaanderen' die VVIA in 

2015 realisereerde, reist nog steeds door Vlaanderen. Ze werd ook al opgesteld in 

Gdansk (Polen) en Barcelona (Catalonië). Tot eind augustus staat ze in het 

Scheepvaartmuseum in Baasrode, nadien gaat ze naar Limburg o.m. naar de 

stoomstroopstokerij in Borgloon. 

Nadien is ze beschikbaar voor andere locaties. 

Info vind je door op deze verbinding te klikken. 
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Kolenwasserij Beringen (voorlopig ?) veilig... 

 

 

De mogelijke opheffing van de wettelijke bescherming van de kolenwasserij van 

Beringen lokte een golf van protest uit en er werden 1311 bezwaarschriften 

ingediend. De drie belangrijkste Europese industrieel erfgoedorganisaties 

verspreidden ook een gezamenlijk standpunt waarbij ze aandringen om het 

onderzoek en het zoeken naar herbestemming opnieuw te bekijken en Europees 

open te trekken.  

Dat maakte indruk, en gelet op dit grote aantal en gelet op de inhoudelijke motivatie 

achtte minister Bourgeois het noodzakelijk dat er eerst verder overleg gevoerd wordt 

vooraleer over dit belangrijke dossier een beslissing genomen kan worden. Hij 

besliste daarom begin juni om de Vlaamse Bouwmeester als intendant aan te stellen 

om te onderzoeken welke mogelijkheden en pistes open liggen naar een oplossing. 

Het blijkt dat ook de Vlaamse Bouwmeester al eerder vragende partij was om eerst 

een duurzame en kwaliteitsvolle toekomstvisie voor het kolenwasserijcomplex uit te 

tekenen en pas daarna ten gronde een beslissing te nemen over een 
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declasseringsvraag. 

 

Door VVIA vzw en de vzw Het Vervolg werd ook een procedure opgestart tegen de 

door de provincie Limburg indertijd verleende slopingsvergunning. In eerste instantie 

werd die vooreerst bij hoogdringendheid geschorst. 

Ongeveer gelijktijdig met de aanduiding van de Vlaamse Bouwmeester stuurde de 

raadsman van BE-Mine op 7 juni een aangetekend schrijven aan de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen,waarin effectief aan de sloopvergunning verzaakt werd. 

Daardoor werd de zaak voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zonder 

voorwerp. Naar aanleiding van de verzaking van de vergunning, vernietigde de Raad 

voor Vergunningsbetwistingen de vergunningsbeslissing van de Deputatie van 

Limburg op 2 juli j.l. 

 

Intussen kreeg VVIA van de Vlaamse Bouwmeester een uitnodiging om in september 

een gesprek te voeren over de kolenwasserij. In die uitnodiging stelt hij o.m. "Een 

zorgzame omgang met erfgoed vormt bijgevolg een belangrijk onderdeel van het 

meerjarenprogramma van de Vlaamse bouwmeester. Daarin wordt aangegeven dat 

gebouwen en landschappen geen statische objecten zijn maar onderdelen van 

dynamische processen: ze zijn permanent in verandering. Bij de herbestemming of 

het hergebruik van erfgoed moet men daarom de ambitie durven uitspreken dat het 

beste eigenlijk nog moet komen en het verleden durven meenemen naar een nieuwe 

toekomst. In die zin is het wenselijk om bij elke herbestemming, vanuit een 

respectvolle houding maar zonder a priori’s, de hele waaier van mogelijkheden te 

bestuderen op hun haalbaarheid en maatschappelijke meerwaarde. 

Dit geldt zeker ook voor de kolenwasserij die een organische groei kende en die werd 

uitgebreid op het ritme van de kolenindustrie en van de behoeftes die dit met zich 

meebracht."  

En verder "Het is de uiteindelijke betrachting om op basis van de gevoerde 

gesprekken te komen tot een gedeeld ambitieniveau dat de basis kan vormen voor 

ontwerpend onderzoek naar een respectvolle omgang met het volledige complex"  

Dit is alvast hoopvol teken. We zullen graag op de vraag van de Vlaamse 
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Bouwmeester ingaan, en zijn er van overtuigd dat voor de kolenwasserij - en 

trouwens voor heel de steenkoolmijn van Beringen - de ambities zéér hoog moeten 

gesteld worden. Vanuit VVIA menen we dat Vlaanderen hier een kans krijgt om 

Europees te excelleren, zowel op het vlak van erfgoed als van architectuur. Een kans 

die tot op vandaag en sedert de sluiting van de mijnen aan het einde van de jaren 

1980 onvoldoende begrepen en gegrepen werd. 

 

Het verhaal van de kolenwasserij toont - alhoewel de strijd nog niet helemaal 

gestreden is - opnieuw aan op welke wijze verenigingen en vrijwilligers een impact 

kunnen hebben op beslissingen inzake behoud of slopen van industrieel erfgoed. 

 

 

 

 

VVIA begeleidt Georgische studenten 

Nederlands 

 

Aan de Universiteit van Tblisi volgen een aantal ijverige studenten een intensieve 

cursus Nederlandse taal en cultuur. Twee van hen,  Anna Kirtadze en Tsiko 

Kezherashvili, trekken nu doorheen Vlaanderen en Nederland, om de taal te oefenen 

en de cultuur te beleven. Ze logeren bij leden van de Orde van den Prince, een 
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Vlaams-Nederlandse een genootschap voor de behartiging van de belangen en de 

uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur. Toen ze in Zuid-West-Vlaanderen 

waren werd ons gevraag ook voor hen een dag te organiseren. 

We kozen het thema 'vlas', omdat in Georgië, bij archeologisch onderzoek in de 

Dzudzuana-grot de oudste sporen van de toepassing van vlas gevonden werden, 

daterend uit het laatpaleolithicum. Koolstof-14 analyse wees uit dat ze zo’n 32.000 tot 

34.000 jaar oud zijn. Uiteraard startten we in Texture (het vlasmuseum) in Kortrijk, 

nadien ging het naar Preetjes Molen in Heule. Daar wachtte een plaatselijke journalist 

ons op, hetgeen een artikel in De Weekbode opleverde. Vervolgens naar Menen, 

waar we de beschermde roterij en de tabaksast van Roger D'Hondt aan de oever van 

de Leie bezochten - en de studenten verbaasd waren dat ze enkel deze rivier 

moesten overzwemmen om in Frankrijk te geraken. We deden een kleine omweg via 

'De Barakken' en doorheen Halluin, zonder enige vorm van grenscontrole. Tot besluit 

beklommen we de smalle trapjes van de Molen Molen Ter Geest en te Zande in 

Deerlijk waar wind, stoom en elektriciteit naast mekaar aandrijving lever(d)en voor 

olieslagerij en maalderij. 

Bij het afscheid 's avonds kregen ze een stapeltje tijdschriften 'Erfgoed van Industrie 

en Techniek' mee om in de bibliotheek van de universiteit te deponeren. Zo weten we 

dat ons Vlaams-Nederlands tijdschrift nu tot in Tblisi ter beschikking is... 

 

 

 

 

Een bunker in Roeselare 

of hoe een oorlogsrelict ons leidt naar de geschiedenis 
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van onderzeese telegraaf- en telefoonkabels 

 

Vlaanderen bezit ontelbare sporen van oorlogen, daarvoor moet je niet noodzakelijk 

door de Westhoek trekken. 

Tussen de huizen in Roeselare, in een doodgewone straat, vind je deze Duitse 

bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in 1943 gebouwd door de 'Organisation 

Todt' als communicatiecentrale op de internationale kabelverbinding London – De 

Panne – Diksmuide – Roeselare – Gent – Brussel – Aken – Berlijn. 

Samen met de naastliggende directeurswoningis hij sedert 20-02-2002 een 

beschermd monument 

Wat had de Organisation Todt te maken met een telefoonverbinding Van Engeland 

naar Berlijn via De Panne en Roeselare? 

 

Over de achtergrond  

John Watkins Brett (1805-1863) was een Britse telegraaf-ingenieur die bekend staat 

als de uitvinder van onderwaterkabels. In 1847 verkreeg hij van de Franse koning 

Louis-Philippe de vergunning om een telegraafverbinding aan te leggen tussen 

Engeland en Frankrijk. 

In 1850-1851 legde Submarine Telegraph Company een eerste kabel tussen Dover 

en Cap Gris Nez.  Die begaf het al snel, en in 1851 werd een nieuwe gelegd die het 
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wel uithield. Dat was de eerste succesvolle onderzeese telegraafverbinding ter 

wereld. 

De Submarine Telegraph Company zag het groot en was opgericht om verbindingen 

(in het meervoud) naar het continent aan te leggen. In 1853 werd een eerste 

verbinding naar België getrokken, van St. Margaret’s Bay nabij Dover naar 

Middelkerke. 

In 1866 werd ook door de Submarine Telegraph Company een onderzeese kabel 

aangelegd tussen South Foreland (Engeland) en De Panne. Deze kabel was 

vervaardigd door de Telegraph Construction & Maintenance Company, met in 

onderaanbesteding de  W.T. Henley's Telegraph Works Co 

 

Een onderzeese telefoonkabel werd in 1902 door Siemens Brothers aangelegd 

tussen De Panne en St Margarets Bay, England, en van daaruit naar Londen. In 1926 

kwam er vanuit De Panne een tweede verbinding naar Dumpton Gap (Engeland), die 

in 1930 verdubbeld werd. De uitbating gebeurde door de Britse General Post Office 

(GPO). 

In 1930 legde de "Italcable Servizi Cablografici Radioelettrici" (voorheen "Compania 

Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini") ook vanuit De Panne een telegraafkabel 

voor een verbinding tussen Antwerpen en Lissabon. 

 

Tijdens de eerste wereldoorlog was de kabel naar Engeland van strategisch belang, 

en ook tijdens de tweede wereldoorlog werd hij - tot de terugtocht - ijverig gebruikt 

door het Britse opperbevel. Tijdens de Duitse bezetting was de connectie naar 

Engeland hoogstwaarschijnlijk afgesloten, die naar Lissabon bleef naar verluid in 

dienst. 

Over deze onderzeese telegraaf- en telefoonverbindingen vanaf onze kust konden we 

geen 'binnenlandse' studies vinden - slechts in een aantal Engelse publicaties wordt 

er naar verwezen. Wie wil zich er eens in vastbijten ?? 

(A.L.) 
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UNESCO Werelderfgoedlijst  

Tijdens de 43rd sessie van het World Heritage Committee (Baku, 30 Jun1 – 10 Jul1 

2019) werd een hele reeks nieuwe sites ingeschreven op de UNESCO lijst van het 

Werelderfgoed. Tussen deze zijn er drie industrieel erfgoedsites in Europa, en één in 

Afrika en in Azië 

 Erzgebirge/Krušnohorí Mining Region , Tsjechië en Duitsland 

 

De uraniummijn van Jáchymov (Sankt Joachimstal), Tsjechië 

De mijnstreek 'Erzgebirge/Krušnohorí' (het 'Ertsgebergte') ligt op de grens tussen 

Saksen (Duitsland) en Tsjechië. De grensoverschrijdende erfgoedstreek bestaat uit 

22 sites (onderdelen), die de ruimtelijke, functionele, historische en sociaal-

technologische integriteit van het grondgebied vertegenwoordigen. Het is een op 

zichzelf staande landschapseenheid die diepgaand en onomkeerbaar gevormd werd 

door 800 jaar, van de 12e tot de 20e eeuw, bijna continue winning van 

verschillende metaalertsen. 
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 Jodrell Bank Observatory, Verenigd Koninkrijk en Ierland 

 

(c) Mike Peel; Jodrell Bank Centre for Astrophysics, University of Manchester. 

  

Het observatorium van Jodrell Bank was belangrijk in de pioniersfase en de latere 

evolutie van de radioastronomie. Het weerspiegelt de wetenschappelijke en 

technische prestaties en de internationale samenwerking op het vlak van de 

ontwikkeling van geheel nieuwe gebieden van wetenschappelijk onderzoek. Dit 

leidde tot een revolutionair begrip van de aard en omvang van het universum. De 

site toont elke fase van de geschiedenis van de radioastronomie, van de opkomst 

ervan als nieuwe wetenschap tot nu.         
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 Het Water Management Systeem van Augsburg, Duitsland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hydraulische centrale op de Wolfzahnau (c) Stadt Augsburg 

  

Het waterbeheersysteem van de stad Augsburg ontwikkelde zich in opeenvolgende 

fasen van de 14e eeuw tot vandaag. Het omvat een netwerk van kanalen, 
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watertorens uit de 15e tot 17e eeuw, met pompmachines, een watergekoelde 

slagershal, een systeem van drie monumentale fonteinen en waterkrachtcentrales, 

die vandaag de dag nog steeds duurzame energie leveren. 

 

Op de andere continenten werden toegevoegd: 

 Ombilin Coal Mining Heritage van Sawahlunto, Indonesië- een mijnstreek 

ontwikkeld in de tijd dat Indonesië een Nederlandse kolonie was en dus met 

veel relaties naar onze noorderburen 

 

illustratie UNESCO  © Office of Cultural Affairs Indonesia 

 De ijzerproductie-sites van Burkina Faso, Burkina Faso: omvat een geheel 

van zo'n vijftien vertikale laagovens met natuurlijke trek, verschillende andere 

ovenstructuren, mijnen en sporen van woningen.
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illustratie UNESCO WHC, © Sébastien Moriset  

 

Er is echter ook minder goed nieuws.  

Na een ongunstige evaluatie door ICOMOS, de internationale organisatie voor 

monumenten en landschappen, zag de Vlaamse Overheid zich verplicht om de 

kandidatuur van het Nationaal Park Hoge Kempen in te trekken, om zo latere kansen 

nog te vrijwaren. Naar wij vernamen bevatte het dossier - o.m. wat betreft de 

afbakeningen - te veel onduidelijkheden en waren er ook vragen waarom slechts een 

deel van de mijnstreek (nl. enkel het Oostelijk bekken) opgenomen werd en niet het 

geheel. Voor een herkansing zou men de deskundigen van het Noord-Franse 

mijnbekken (werelderfgoed sedert 2012) en van het nu toegevoegde Erzgebirge 

kunnen betrekken... 
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Europese e-nieuwsbrief 

over het erfgoed van mijnen en groeven 

 

Naar aanleiding van de tweede Europese bijeenkomst over het erfgoed van mijnen en 

groeven, van 27 tot 29 september in het Andalusische Belmez en Peñarroya, en om 

de uitwisseling van informatie en ideeën te bevorderen tussen het grote aantal 

projecten in deze sector, startte EFAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor 

Industrieel en Technisch Erfgoed) zopas met een thematische elektronische 

nieuwsbrief. 

Belangstellenden kunnen het eerste nummer consulteren en intekenen voor de 

volgende op de website 'miningheritage.org' 

 

 

 

 

De Charlesville ...  
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Vanaf de eindejaarsvakantie van 2012-2013 zette VVIA, een beetje met de moed der 

wanhoop, zich in voor de redding van de laatste Congoboot, de Charlesville. Het 

schip lag toen in Rostock als de 'Georg Büchner' en werd er uitgebaat als 

jeugdherberg, die echter zwaar verlieslatend was en waar allerhande politieke 

belangen in samenkwamen. Ondanks het feit dat het schip volgens de 

deelstaatwetgeving wettelijk beschermd was, werd het op een betwistbare wijze 

verkocht aan een op de Seychellen gevestigde vennootschap (waarvan de 

eigenaars/aandeelhouders nog steeds niet geïdentificeerd zijn). Het schip werd einde 

mei uit de haven van Rostock weggesleept naar een 'onbekende' bestemming, die 

een schrootwerf in Klaipeda (Litouwen) bleek te zijn. Maar in de nacht van 30 op 31 

mei zonk het in verdachte omstandigheden voor de Poolse kust, in de buurt van 

Gdynia. 

Daar ligt het nu nog. 
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Op Youtube dook intussen een film op van "Andrzej Z" van een Poolse duikclub 

Zaraz CCR die het wrak bezochten. Jullie kunnen hier de toestand bekijken 

 

 

 

 

Nederland : scheepswerf  De Schelde in 

Vlissingen 

 

   

Deze scheepswerf was bepalend voor de geschiedenis van Vlissingen. Vanaf de 

oprichting in 1875 tot de opheffing in 2001 is de werf enorm gegroeid en heeft het 

grote delen van de binnenstad opgeslokt. Inmiddels is de scheepswerf grotendeels 

gesloopt en worden de kale vlakten langzamerhand weer bebouwd. De resterende 

gebouwen van de werf zijn, of worden nog herbestemd. 

In mei kwam een bericht over de dreigende sloop van de dokdeuren en de 

karakteristieke blauwe brug van de scheepshellingen. Uiteraard waren kosten van 

behoud doorslaggevend, want er wordt - volgens de gemeente - al heel wat op het 

terrein behouden. 

De belangrijke Nederlandse erfgoedvereniging Heemschut sprong in de bres en kon 

een afspraak maken met de twee projectleiders van het Scheldeterrein en met de 

wethouder (de ‘schepen’). Daarbij is afgesproken dat er naast de grote monumenten 
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ook kleine beeldbepalende elementen bewaard kunnen blijven, zoals de brug die het 

Dok bij de hellingen afsloot. De wethouder reageerde positief, in de verdere 

planuitwerking zal ook dit aspect worden meegenomen. Hij stelde tevens voor om 

Heemschut in voortrajecten van ruimtelijke ontwikkelingen actief te betrekken. De 

afdeling van Heemschut in Zeeland onderhoudt nu goede contacten met de 

Gemeente Vlissingen. Inmiddels is bekend geworden dat de twee delen van de 

blauwe brug opgesplitst zullen worden en beide delen een nieuwe bestemming 

krijgen 

(bron: e-nieuwsbrief Heemschut, juli 2019) 

 

 

 



 

 

Help de COBERCO schoorsteen redden 

teken de petitie 

 

De 55 meter hoge schoorsteen op het oude COBERCO terrein is beeldbepalend in 

Deventer, maar ondanks alle adviezen van deskundigen weigert de gemeente om 

hem op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De projectontwikkelaar van de 

terreinen zou hem liefst zo snel mogelijk plat leggen. 

De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, de Stichting Oud Deventer en Heemschut 

zetten zich nu met man en macht in om de schoorsteen te redden. 

Daarvoor werd er o.m. een petitielijst gelanceerd, waarop nu al meer dan 500 

handtekeningen verzameld werden. 

We roepen al onze leden en alle belangstellenden in industrieel erfgoed op om onze 

collegae in Deventer te steunen. 

TEKEN DE PETITIE 
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Tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' 

 

Na een reeks leveringsproblemen ging het nummer van Vlaams-Nederlands tijdschrift 

'Erfgoed van Industrie en Techniek' in de post. De leden die voor einde juni in orde 

waren met hun lidgeld, hebben het intussen ontvangen. Wie recent zijn bijdrage 

betaalde krijgt het weldra. Het bevat bijdragen over herbestemming van pakhuizen in 

Gent, behoud van binnenschepen in Nederland en de productie van platendraaiers 

door Philips in Berlijn 

Meer info op onze website 

 

 

 

JA - IK STEUN VVIA  
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