
  

   

 

Persinformatie 

Industrieel erfgoed in Vlaanderen 
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Vlaamse Vereiniging voor Industriële Archeologie 

ontvangt op 29 oktober prestigieuze onderscheiding 

in Parijs. 

 

Tijdens de European Cultural Heritage Summit 2019 zal Adriaan 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=25e839ea6a&e=9757428659


Linters, mede-oprichter en huidig voorzitter van de Vlaamse Vereniging 

voor Industriële Archeologie, in naam van de VVIA vzw, uit de handen 

van de Europese commissaris en Placidó Domingo in het Théâtre du 

Châtelet in Parijs officieel de European Heritage Award/Europa Nostra 

Award 2019 voor ‘dedicated services’ in ontvangst nemen. 

 

 

 

Op 28 oktober dient VVIA ook zijn werking en ervaringen voor te stellen tijdens de 

European Heritage Excellence Fair in het stadhuis van Parijs, als voorbeeld van 

aanpak voor andere organisaties in Europa. 

De uitreiking van de prijs zelf gebeurt op dinsdag 29 oktober, tijdens de European 

Heritage Awards Ceremony in het Théâtre du Châtelet,De toekenning van deze 

prijs zal bekendgemaakt worden door de huidige Europese Commissaris Tibor 

Navracsics, en wordt overhandigd door Maestro Plácido Domingo, voorzitter van 
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Europa Nostra, in aanwezigheid van de Franse president Macron, minister van 

Cultuur Franck Riester en tal van Europese prominenten. 

 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw werd in mei 1978 

opgericht, en is daarmee de oudste landelijk werkende vereniging op het Europese 

continent, en na de Brexit zelfs in de Europese Unie. Sedert haar oprichting 

berustte de volledige werking op de inzet van vrijwilligers, zonder dat de vereniging 

gesubsidieerd werd. Daardoor kon een onafhankelijke en ongebonden koers 

gevaren, kon buiten het officiële kader gedacht en geageerd worden, werden 

nieuwe en vernieuwende ideeën gelanceerd.         

In de loop der jaren heeft VVIA vzw aldus het landschap van de studie, het behoud 

en de ontsluiting van industriële sites en collecties sterk doen veranderen en op de 

agenda van het beleid en de politiek geplaatst - iets waar VVIA ook volgende jaren 

zal op inzetten.  

Het is uitzonderlijk dat een vrijwilligersvereniging zo’n Europese prijs krijgt. VVIA is 

derhalve bijzonder fier en gelukkig om op deze wijze de rol van vrijwilligers én van 

het industrieel erfgoed van Vlaanderen in de aandacht te kunnen zetten. 

 

Over de redenen waarom de internationale jury VVIA bekroonde, zie 

www.europeanheritageawards.eu/winners/vvia-flemish-association-industrial-

archaeology-belgium/ 

             

Voor meer informatie contacteert U onze voorzitter Adriaan Linters, Vredelaan 72, 

8500 Kortrijk,    telef 0496/377791 of via onze e-mail  

 

 

Aandacht voor ecologisch behoud en herbestemming 

Sedert tal van jaren bevordert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 

vzw het herbestemmen van oude fabrieken voor nieuwe functies als één van de 

mogelijke vormen tot behoud van dit erfgoed 
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Ook in het recente nummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van 

Industrie en Techniek komt dit thema aan bod 

 

Deze gemeenschappelijke publicatie kwam in 2000 tot stand door samenvoeging van de 

Vlaamse en Nederlandse publicaties over industriële Archeologie. De partners vandaag zijn 

de Nederlandse ‘Stichting Erfgoed’ en van Vlaamse zijde de Vlaamse Vereniging voor 

Industriële Archeologie vzw. 

 

In dit recente nummer vindt men naast een artikel over de productievestiging van Philips in 

Berlijn, ook bijdragen die verband houden met de problematiek van behoud en 

herbestemming van industrieel erfgoed. Een eerste handelt over asbest en/in industrieel 

erfgoed, gevolgd door een bespreking van de herbestemming van een brandslangentoren. 

Tenslotte is er een probleemstelling over herbestemming en duurzaamheid. Die wil de 

discussie opentrekken en aanwakkeren. Elk bestaand gebouw is nl een opstapeling van 

energie, de z.g. ‘embodied energy’, een element waar weinig rekening mee gehouden 

wordt bij het berekenen van de ecologische voordelen van behoud van gebouwen. Bij het 

vervaardigen van de bouwmaterialen en het bouwen worden energie en grondstoffen 

gebruikt. Bij het slopen verbruikt en energie en grondstoffen en produceert len afval die 



 

moet verwerkt worden. En bij nieuwbouw verbruikt men voor een derde keer grondstoffen 

en energie... 

Het artikel besluit daarom dat we onze politiek van behoud, herbestemming en sloping 

dringend moeten herdenken, en  rekening houden met een reeks argumenten en 

elementen die tot vandaag niet, of slechts heel zijdelings aangebracht worden. 

Herbestemming van fabrieken - en andere gebouwen - heeft daarom in het ruimtelijk en 

ecologisch beleid een grotere potentie dan we denken. De conclusie van het verhaal is 

duidelijk: "The Greenest Building is the One Already Built" en vanuit dat standpunt is het 

aanmoedigen van sloping in vele gevallen onverantwoord. 

 

Op dit ogenblik wordt een volgend (dubbel) nummer voorbereid. Dat zal gewijd zijn aan 

suiker en zoetigheden in Europa, met o.m. bijdragen over de rietsuikerproductie in Malaga, 

en de suikergeschiedenis in Vlaanderen, Nederland, Noord-Frankrijk en Duitsland.     

Het zal rond de jaarwisseling van de pers komen.     

 

Het tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ wordt in Vlaanderen verdeeld via de 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw. Het wordt gezonden aan alle leden 

van de vereniging en kan ook los besteld worden. 

 

Leden van de pers kunnen gratis een recentie-exemplaar aanvragen via onze e-

mail  
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We hadden in het verleden contact - en plaatsten U op onze perslijst. Mocht U echter willen uitschrijven, 

dan kan dat. Wanneer ons persbericht door Uw mailbox afgewezen wordt (gewijzigd adres, mailbox vol, of 

een andere reden) dan wordt het automatisch uit het bestand verwijderd  

 

Our mailing address is:  

VVIA vzw 

Noeveren 67 

2850 Boom --  

Belgium 

 

Add us to your address book 
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