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persinformatie door de 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 

 

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

verdedigen en de belangstelling voor dit erfgoed aan te zwengelen. 
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Hierbij opnieuw een flinke brok informatie en ook een paar oproepen. 

 

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

 

 

 

Dit is een proefzending 

Indien U geïnteresseerd is in nieuws over industrieel en technisch erfgoed in 

Vlaanderen en omstreken, en onze elektronische nieuwsberichten (maandelijks) 

wil blijven ontvangen, dan dient U zich gratis te registreren via de website van 

de VVIA vzw. 

Blijf op de hoogte  

 

 

 

Woord van de voorzitter 

2020-2021... 

 

Dit is een persoonlijke boodschap, een nieuwjaarswens bij de start van een nieuw 

decennium. 

   

VVIA gaat nu zijn 42e werkingsjaar in. Met uitzondering van een korte periode na het 

overlijden van mijn echtgenote in 2002, heb ik mij voor de vereniging ingezet. Stefaan 

Heyse uit Oostende nam toen het roer over, maar werd enige tijd nadien ook door dé 

ziekte geveld. Ik kwam terug in het veld. 

Zoals sommigen mij kennen met mijn spreekwoordelijk ‘slecht karakter’ vaak tegen 

(te) langzaam draaiende molens vechtend, en tegen mooie verpakkingen die de 

inhoud verbergen. 

In de loop van de jaren had VVIA het niet altijd gemakkelijk, maar samen met een 

reeks medestanders van het eerste en de latere uren konden we aan een mooi pad 

timmeren. 
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Er is een tijd van komen en gaan. 

Ik behoor tot de millésime 1951, de babyboomers die ook de soixantehuitards werden 

en waarvan de meeste nu al met pensioen zijn. Vandaar dat ik het ook zinnig vind om 

op een aantal plekken een stapje terug te zetten en de fakkel - én de uitdagingen van 

vandaag - door te geven aan een jongere generatie. 

Niet dat ik me ‘oud’ voel en voortaan me aan colombofilie of aan een verzameling 

suikerzakjes ga wijden, maar wel om de hopen onderzoeks- en andere documentatie 

te verwerken tot artikels, om kleine organisaties her en der (verder) bij te staan, om 

me ook vanuit mijn goede en slechte ervaringen verder in te zetten voor het 

industrieel erfgoed. 

Om een reeks dingen te doen die vroeger altijd op de eeuwige wachtlijst terecht 

kwamen. 

 

In de huidige omstandigheden waarin meer en meer erfgoedorganisaties uit het veld 

verdwijnen, de mantel aan de kapstok hangen en het bijltje neerleggen, moeten 

fuseren met andere organisaties, slaagt VVIA er nog steeds in om een onafhankelijke 

koers te varen, kritisch-opbouwend. Wanneer nodig is VVIA nog steeds in staat om 

zijn tanden te tonen, en soms ook nog een paar klauwen. Ik hoop dat de 

onafhankelijke erfgoedbewegingen - waarvan er veel ontstonden in dat bruisende 

Monumentenjaar 1975 - nog niet aan een vals gebit toe zijn en dat zij niet getemd 

worden zolang... 

We vierden vier decennia VVIA in 2018, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 

2018. En in november 2019 kregen we een Europese onderscheiding, de European 

Cultural Heritage Award/Europa Nostra Award 2019 for Dedicated Service. Voor onze 

vier decennia inzet, mét vrijwilligers maar zónder structurele subsidiëring. 

 

Voor VVIA zullen 2020 en 2021 een hele overgang betekenen. 

De maatschappij vandaag ziet er anders uit dan in 1978. Het vrijwilligerswerk ziet er 

anders uit. De reglementen en regeltjes zien er anders uit. 

VVIA moet zich aanpassen - maar mag niet vervallen in een punten- en komma-

neuken. De resultaten moeten voorop staan, de creativiteit, de vernieuwing, de 

activiteiten. Wanneer we zouden vervallen tot een nine-to-five organisatie waar de 
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juist ingevulde papiertjes het belangrijkst worden, dan kunnen we er beter mee 

stoppen en de fakkel overdragen aan organisaties die met de steun van de overheid 

op dat vlak beter scoren. 

 

VVIA moet - en zal - nieuwe mensen aantrekken die zich met passie voor het 

industrieel erfgoed engageren. Die op de barricade durven staan voor het behoud van 

bedreigd erfgoed. Die de handen uit de mouwen steken om dat erfgoed zin te geven, 

vandaag en morgen. Die nieuwe ideeën ontwikkelen en durven ‘in de markt zetten’ 

zoals dat nu heet. Die geen schrik hebben om antithese tegenover these te stellen, 

om zo naar synthese te streven. 

 

Toen we aan het begin van dit millenium met veel moeite en overleg onze statuten 

herzagen op vraag van de diensten van het Ministerie van Cultuur, en daar zowel 

plaats in voorzagen voor een ‘ledenbeweging’ (via provinciale afdelingen)  en voor de 

privaatrechtelijke non profit organisaties en verenigingen, was het de bedoeling dat 

VVIA zou functioneren als platform in Vlaanderen. We werden voor onze inzet echter 

niet beloond, tot frustratie van velen, en een proces voor de Raad van State dat we 

wonnen. Maar, wat betekent het ‘gelijk hebben’ en zelfs ‘gelijk krijgen’ als zich dat niet 

in positieve zin kan vertalen? Van een ambtenaar mochten we horen dat VVIA zich 

"onvoldoende conformeerde", van een andere dat we "jammer genoeg geen politieke 

steun gezocht" hadden. 

Dat zijn nu precies, in mijn opinie, de sterkten van VVIA: zijn alternatief denken en 

ongebondenheid, tot spijt van wie 't benijdt. 

Ondanks tegenslagen zette VVIA door, en tijdens voorbije twintig jaren wisten we 

verder een steen (of enkele steentjes) te verleggen in de rivier. 

 

Kan VVIA zich tijdens de volgende decennia verder op de ingezette weg ontplooien, 

en zullen we binnen tien jaar een halfeeuwfeest, een ‘cinquentenaire’ kunnen vieren ? 

Ik hoop alvast dat de oudstrijders die in 1978 VVIA boven de doopvont hielden in hun 

ambtelijk bureautje in een achterbouw aan de Gentse Recolettenlei er dan nog bij 

zullen zijn. Toen kon dat nog, drie ambtenaren die zich engageerden en buiten de 

lijntjes kleurden... 
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Vandaar bij deze een oproep tot iedereen die dit leest: engageer je met passie voor 

het industrieel erfgoed. In je stad of gemeente. In de provincie via de provinciale 

afdeling van VVIA. Binnen de centrale werking van VVIA. 

Liever geen blablabla, maar boemboemboem... 

 

Laat je mening weten. Stuur ons je ideeën. 

Laat weten wat JIJ aan VVIA wil en kunt bijdragen. 

 

En, schiet gerust op de pianist. 

 

Adriaan Linters 

voorzitter VVIA  

 

 

 

 

We namen afscheid  

Einde 2019 bereikte ons het droeve bericht van het heengaan van twee pioniers uit 

de beginjaren van de industriële archeologie 

 

Guido Vanderhulst  (1940-2019) 

mailto:administratie@vvia.be?subject=Ik%20wil%20meewerken%20aan%20VVIA
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We betreuren het heengaan van Guido Vanderhulst op 15 november 2019. Guido 

was oprichter van La Fonderie (1976) en van BruxellesFabriques, vice-voorzitter van 

onze Waalse zustervereniging PIWB Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles.  

Guido was arbeidssocioloog (UCL) van opleiding, en kon als geen ander historici, 

architecten en syndicale militanten verzamelen voor behoud en valorisatie van 

industrieel en sociaal erfgoed - hij zag trouwens het industrieel en technisch op de 

eerste plaats als sociaal erfgoed. “Geef de gewone man zijn erfgoed terug” en zadel 

hem niet op met het erfgoed dat niet het zijne is. 

Onze contacten waren er sedert het begin van de jaren 1980, in Brussel en 

daarbuiten. 

In 2006 ging hij met pensioen bij La Fonderie, maar ook nadien bleef hij zijn stempel 

op de erfgoedbeweging in Brussel drukken. 

 

Recent hadden we nog contact met hem, naar aanleiding van onze Europese prijs. 

Hij behaalde er één in 2013 met het restauratieplan voor de machines van de 

voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens (Wiels) in Vorst. Tijdens onze local 

awards ceremony in Alsemberg was hij aanwezig als vertegenwoordiger van onze 

Waalse tegenhanger PIWB. Het was ook dank zij zijn acties dat bv Thurn & Taxis 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9b3f8018d7&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9b3f8018d7&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=2317e69cd7&e=7039ffc71b


gered werd. Voor hem was de sloping van de werkhuizen Godin in Laken één van de 

grootste teleurstellingen van zijn carrière. 

 

Guido was een ongeëvenaard en gedreven vechter voor het industrieel en sociaal 

erfgoed van Brussel. Hij was één van het soort mensen dat altijd zei wat hij dacht, en 

dacht wat hij zei. Iets wat niet altijd geapprecieerd wordt, maar o zo belangrijk is. 

We waren het niet altijd met mekaar eens. Dat leverde vaak een boeiende these-

antithese-discussie op, altijd met wederzijds respect en vaak met een wederzijdse 

kwinkslag. 

 

Wij en veel andere erfgoedstrijders gaan Guido missen 

   

 

Henk Weevers (1949-2019) 

 

Henk Weevers, een van de industrieel archeologen van het eerste uur in Nederland, 

is op 6 november overleden. De Haarlemmer was spil in het web van FIEN (de 

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland), waarbij circa 60 organisaties zijn 
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aangesloten. 

Henk raakte vanaf het midden van de jaren 1970 via de Nederlandse Jeugdbond ter 

Bestudering van de Geschiedenis (NJBG) gefascineerd door de uit Engeland 

overgewaaide belangstelling voor industriële archeologie. Het is ook uit die jaren dat 

onze eerste contacten mem dateerden. Na de oprichting in 1984 van FIEN- de 

landelijke Federatie Industrieel Erfgoed Nederland- werd Henk al snel bestuurslid en 

secretaris. 

Henk Weevers was van huis uit documentalist en bibliothecaris. Zijn privécollectie is 

de basis voor de grootste industrieel-erfgoedbibliotheek van Nederland, 

ondergebracht bij BOEi in Amersfoort 

  

 

 

 

 

Directeur Nationaal Museum van de 

Speelkaart 



geeft fakkel door 

 

Sinds vorige maand is Filip Cremers, directeur van het Nationaal Museum van de 

Speelkaart in Turnhout, met pensioen. Ruim 41 jaar was Filip Cremers de bezieler 

van het Speelkaartenmuseum, dat dit jaar de vijftigste verjaardag vierde. In 1978, ook 

41 jaar geleden, werd hij het 97e lid van VVIA, en sedertdien bleef hij op tal van 

wijzen onze vereniging steunen. Of hoe de geschiedenis gelijk liep... 

Filip bouwde  - vaak met bescheiden middelen en op pragmatische wijze - het 

museum uit tot wat het nu is: een belangrijke culturele en toeristische attractie, en 

internationaal een vaste waarde. Hij had ook aandacht voor wat over de grenzen 
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gebeurde,letterlijk en figuurlijk, zodat het museum vandaag méér biedt dan een 

collectie speelkaarten. Filip legde daarnaast contacten met speelkaartenverzamelaars 

en verwante musea van over de hele wereld. Zo vormde hij een uitzonderlijk netwerk. 

De ‘International Playing Card Society’ verleende hem onlangs de hoogste titel 

‘Honorary Fellow’ als erkenning van zijn bijdrage aan de wereld van de speelkaart. 

Zelf blijft Filip bescheiden, maar na enig aandringen geeft hij aarzelend toe dat hij het 

als zijn verdienste ziet ‘dat de basis is gelegd voor een degelijke museumwerking, in 

een prachtig museumgebouw, met schitterende collecties en een publieksaanbod. 

Kortom: de hardware van het museum staat op punt’. Voor de toekomst hoopt hij dat 

zijn opvolgster ‘verdergaat op allerlei domeinen, zodat het museum niet stilvalt maar 

relevant blijft’. 

Hij werd opgevolgd door de 34-jarige Elke Grommen. Die groeide op in Turnhout, 

werkte gedurende tien jaar voor Het Paleis in Antwerpen, onder meer als coördinator 

publiek. Voordien was ze een tijdje verbonden geweest aan het Brussels jeugdwerk in 

Molenbeek. Volgens haar bulkt het museum van kansen en mogelijkheden en die wil 

ze graag onderzoeken en benutten, samen met anderen. "Mensen moeten zich 

betrokken voelen en trots zijn. Ze moeten ermee willen uitpakken, ook internationaal". 

 

 

 

 

noteer in je agenda 

NIEUWJAARSDRINK VVIA  

Met 2020 begint een nieuw decennium. 

We zwaaien het oude uit en heten het nieuwe welkom op 

 

zaterdag 25 januari. 



 

 

En we doen dat op een originele plek, in een eigenzinnig museum. 

Moderne kunst is vaak schatplichtig aan het industrieel tijdperk, aan industriële, 

technische en wetenschappelijke processen - of refereert daar naar. Vandaar dat we 

onze leden en belangstellenden op 25 januari verwelkomen in de Verbeke 

Foundation in Kemzeke.  

We verwachten jullie om 14u30 voor een rondleiding - met de nadruk op de relaties 

moderne kunst en industrieel erfgoed. Vervolgens blikken we terug op 2019 en kijken 

naar de toekomst - én onthullen we wat er met de bibliotheek van het oude 

(nationale) Ministerie van Openbare Werken gebeurde. 

Om te weten hoeveel drank we moeten voorzien graag vooraf even aanmelden 
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KOLENWASSERIJ BERINGEN 

 

Minister Diependaele, bevoegd voor onroerend erfgoed, bezocht de kolenwasserij 

van Beringen - omdat hij zich van de situatie ter plekke wilde vergewissen. We vinden 

het belangrijk dat een erfgoedminister ten velde gaat waar de problemen zich stellen 

en juichen derhalve zijn initiatief toe. 

Uit de reportage blijkt dat hij open staat voor alle discussie en gesprekken - en dat er 

op dit ogenblik nog geen beslissing genomen is over het definitief opheffen van de 

bescherming van de kolenwasserijen 1 en 3. 

 

VVIA staat open voor alle gesprekken, en is - zoals vroeger gesteld - bereid om ook 

zijn buitenlandse contacten en hun ervaringen in te brengen. De vraag is o.i. niet wàt 

de kostprijs van behoud is, maar wel of in Vlaanderen voldoende ambitie is om deze 

unieke site te ook een unieke toekomst te geven. Daarvoor moet er buiten de 

traditionele kaders en oplossingen gekeken worden, zowel praktisch, inhoudelijk, 

methodologisch, technisch als geografisch. Dit is een monument van Europees allure 

waarvan de toekomst op lokaal, provinciaal, Vlaams, nationaal - maar vooral op 

Europees vlak moet gezocht worden.        

 

 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=80a005ddcd&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=80a005ddcd&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9323a5bcf8&e=7039ffc71b


 

 

Gent: nieuw leven voor Vynckier-site  

 

Er komt nieuw leven voor de beschermde fabriek van Vynckier in de Nieuwevaart. 

De Gentse ontwikkelaar -Revive wil de verkommerde site na jarenlange leegstand 

ombouwen tot een bruisend bedrijventerrein. Ruim 100.000 vierkante meter, of 20 

voetbalvelden groot, is de site die opnieuw ontwikkeld zal worden 
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Smidse Wiekevorst 

 

Vanuit Heist op den Berg signaleerde me ons dat de smid van Wiekevorst overleden 

is en dat zijn dochter het spijtig zou vinden dat de inboedel naar het oud ijzer gaat. 

Opmerkelijk maar de smidse is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van het 

bouwkundig erfgoed, ze is niet eens geïnventariseerd door monumentenzorg... 

Er bleven o.m. de transmissies bewaard, een slijpsteen van ongeveer 1 meter 

diameter, een kolomboor Excelsior, twee aambeelden van rond de 250 kgâ€|…  Het 

is nog een typische smidse: de deur met kleine raampjes en de overige ramen met 

kleine verdelingen 

Indien iemand kan bijdragen tot een oplossing kan hij/zij ons contacteren 

 

 

 

 

SUIKER IN EUROPA  
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Op 22 november 1958 speelde in de Rotterdamse Schouwburg Het Rotterdams 

Toneel de première van het toneelstuk “Suiker” van Hugo Claus. Dit is een 

naturalistische melodrama over enkele seizoenarbeiders uit Evergem die elk jaar 

gaan werken in de suikerfabrieken van Verrières in Frankrijk. 

Het oorspronkelijke kortverhaal werd in 1959 opgenomen in het bundel “De zwarte 

keizer” 

Dat is zestig jaar geleden. 

Toeval of niet, maar zopas ging het laatste nummer van 2019 van het 

vooraanstaande Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek 

naar de drukker, gewijd aan suiker in Europa. 

Het is een extra-dik dubbelnummer en bevat volgende 

 Van biet tot suiker. De start van de bietsuikernijverheid in België 

 Van luxeproduct tot grondstof: suikerconsumptie en economie in het 

industriële tijdperk 

 Tiense suiker en de ‘ijzeren weg’. Een vruchtbare wisselwerking. 

 Suikerzoet Erfgoed in Nederland 

 De bietsuikerindustrie: concurrent én inspirator van de Java suikerindustrie in 

de 

negentiende eeuw 
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 Málaga, de Suikerprovincie 

 De suikerfabriek van Francières (Noord-Frankrijk) 

 Sucre d’orge. Het gerstsuikermuseum van Moret-sur-Loing (Frankrijk) 

 Suikererfgoed, suikertoerisme... 

Dit bijzondere nummer wordt einde januari verzonden aan de leden van 2019 en ook 

aan iedereen die voor einde deze maand nieuw lid wordt voor 2020 

 

  

HET VOORMALIGE BIETEN- EN FRUITSPOOR  

 
Haspengouw TV presenteerde begin 2019 een vierdelige reeks over 100 jaar 

fruitgeschiedenis in Haspengouw (1880 - 1980) en amper een paar maanden later was er een 

bijdrage, met filmpjes en 

audiofragmenten over het fruitbelevingscentrum in de Stroopfabriek in Borgloon. 

Zopas werd een documentaire over het voormalige bieten- en fruitspoor (lijn 23) online 

geplaatst, opgevat als een roadtrip van pakweg 33 kilometer lang. 

Over het traject van de voormalige spoorlijn Drieslinter – Tongeren werd jarenlang gelobbyd 

en geruzied, maar op 24 februari 1875 was het zover. De “Banque de Belgique” kreeg van de 

Belgische staat het contract toegewezen voor de aanleg van de spoorweg. Op 25 mei 1878 

werd het eerste gedeelte Drieslinter- Sint-Truiden in gebruik genomen. Het tweede deel naar 

Borgloon en Tongeren verliep veel moeizamer, waardoor het volledige traject pas klaar 

geraakte in september 1879. 

Van de lijn is vandaag vrijwel niets meer overgebleven.  Maar desondanks is er een heel goeie 

reden voor zo'n documentaire. De suikerindustrie, de fruitexport, de evolutie in de boerestiel, 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=3e1c50d9eb&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=3e1c50d9eb&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=f5217367ec&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=d3e75a9160&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=d3e75a9160&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9fbfcc5199&e=7039ffc71b


 

de verkoopexplosie van stroop en fruitsappen, het opkomend toerisme in Haspengouw, de 

eerste landbouwhuishoudschool, het uitzicht van menig dorp en stad, de tewerkstelling in de 

Waalse mijnen ..  Lijn 23 heeft op al die aspecten een bijzonder grote impact gehad. Of anders 

gesteld op de hele ontwikkeling van Haspengouw. 
 

 

  

Over guano 

de zakloodjes vertellen het verhaal 

 

Guano, vogelmest uit Chili en Peru werd in de 19de eeuw in grote hoeveelheden 

geïmporteerd in Europa voor bemesting van landerijen. Met de invoer en verkoop van 

guano konden enorme winsten behaald worden. De grondstof werd om die reden 

vervalst. Het bedrog resulteerde in het verzegelen van de guanozakken met loodjes 

waarop de naam van de firma stond. Aan de hand van de weergevonden loodjes 

wordt het verhaal van de guano geschreven, vanaf de ontginning tot de verkoop in 

Europa. Alle ‘grote’ invoerders van guano komen aan bod: Gibbs, Dreyfus, Ohlendorff 

en Moreels. 

Een prachtig boek van 100 bladzijden op A4 formaat, volledig in kleur. De prijs 
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bedraagt 20 euro, de verzendkosten 6,5 euro in België, 13 euro naar Nederland. Te 

bestellen via de website. 

 

 

 

 

 

FRANKRIJK  

 

Net over onze zuidgrens is men fier op zijn industrieel erfgoed, wordt het herbestemd 

en bewaard. De mijnregio is opgenomen in de UNESCO lijst van het Werelderfgoed 

en trekt jaarlijks zo'n drie miljoen bezoekers. Een reportage van de Franse zender 

TF1 

Bij ons staat het industrieel erfgoed 'in de weg', kost behoud 'te veel'...    

 

 

 

 

NEDERLAND  
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Industriana      

Twee Nederlandse sites traden recent toe tot het Europese Industriana-netwerk en 

ontvingen het label met QR-code. Daarmee kunnen voorbijgangers via hun 

smartphone informatie opvragen over de site. 

Het zijn 

 de Brouwerij Bosch in Maastricht die we overigens met VVIA 

bezoeken op zaterdag 14 maart. Het is de laatste complete stadsbrouwerij 

van Maastricht. Als industrieel erfgoed is het complex uniek voor Nederland. 

Het is volledig intact met mouterij, brouwerij en brouwerswoning! 
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 De Thole kraan in Helmond,  een unieke combinatie van een rijdende 

grijperdraaikraan op een verhoogde kraanbaan (1928) 

 

 

25 jaar BOEi  

 

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel 

Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van 
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fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen en 

schoorstenen. 

Het idee van een nieuwe functie voor een oud gebouw is vanaf de jaren ’80 onder de 

noemer industriële archeologie door een aantal pioniers aangejaagd: mensen als 

Peter Nijhof, Ed Schulte, Ubbo Hylkema en vele anderen. BOEi ontstond 25 jaar 

geleden in de schoot van de Rijksdienst voor Monumentenzorg dankzij de inzet van 

een club enthousiastelingen. Inmiddels is het behoud van gebouwen en het 

doorgeven van verhalen een ‘hobby’ van vele organisaties en bedrijven. 

Op Youtube werden een reeks video's samengebracht die het verhaal van BOEi en 

van het herbestemmen tijdens voorbije kwarteeuw vertellen 

Deze grondleggers worden in het kader van 25 jaar BOEi allemaal voor de camera 

gezet en bevraagd naar hun bijzondere ervaringen  

 

LocHal Tilburg World Building of the Year 

 

Het ingrijpend getransformeerde industriële erfgoed LocHal te Tilburg, waar 

generaties Tilburgers sleutelden aan treinen, is sinds begin dit jaar bibliotheek en 

‘huiskamer van de stad’. De plek waar ooit locomotieven werden gestald, is nu een 
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plek waar alles en iedereen samenkomt: leren en studeren, ondernemen en 

onderzoeken, ontmoeten en vergaderen, creëren en innoveren, exposeren en 

presenteren. 

Het bijzondere industrieel erfgoed ontving op 6 december, tijdens het World 

Architecture Festival (WAF) in Amsterdam de overall-award World Building of the 

Year  - en haalde zo de internationale pers. Het gebouw zou oorspronkelijk gesloopt 

worden, maar dat kon voorkomen worden. De restauratie en herbestemming kostte 

30 miljoen euro. Veel geld (waar hoorden we dat nog) maar hetbresultaat is de 

moeite waard en zet Tilburg nog maar eens op de kaart...  

 

Herbestemming watertoren Zwijndrecht wint 

watertorenprijs  

 

De markante watertoren van Zwijndrecht (1898) is een rijksmonument van 41 meter 

hoog. Sinds het jaar 2000 wordt de watertoren, in het verleden bezit van 

drinkwaterbedrijf Oasen, niet meer als zodanig gebruikt. 

Nu kreeg hij na jaren leegstand en verschillende plannen uiteindelijk een mooie 

nieuwe inrichting 

De watertorenprijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS)   

 

 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=a036911786&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=a036911786&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=818b0f5446&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=894da6e38b&e=7039ffc71b
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=dd2126d63c&e=7039ffc71b


 

 

CATALONIË  

 

Zoals geweten is VVIA sedert 1989 verbroederd met onze Catalaanse collegae van 

AMCTAIC en trekken we regelmatig naar ginds om er poolshoogte te nemen. 

Wanneer we er door de wijken in Barcelona lopen, maar ook door andere steden en 

gemeenten, dan valt ons het engagement op van burgers en van de 

burgerbewegingen, de wijk- en andere comités voor het industrieel (en ander) 

erfgoed. In het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek 

verscheen daarover een bijdrage 'Nosaltres Decidim', het zijn wij die beslissen. Dank 

zij acties, tot en met bezettingen, bleven tal van oude fabrieken in Barcelona 

bewaard, werden ze beschermd en krijgen ze nu nieuwe bestemmingen. 

Herbestemming levert maatschappelijk rendement. 

We waren einde vorig jaar nog eens ginds, en bezochten toen Fabra i Coats, in de 

wijk Sant Andreu in Barcelona. Dat was ooit de grootste textielfabriek in Spanje en 

stelde meer dan 4000 arbeiders te werk. Toen het bedrijf sloot voerde heel de buurt, 

samen met de vroegere werknemers, een harde actie voor behoud en 

herbestemming. Het is nu een pareltje waar iedereen naar op kijkt. 

Een voorbeeld voor iedereen bij ons die van oordeel is dat ze dergelijke ouwe boel 

best slopen om nieuwe appartementjes te bouwen. Want 'behoud' kost 'veel geld' en 
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'rendeert niet'. 

We leerden bij onze herhaalde bezoeken aan Barcelona dat het maatschappelijk 

rendement oneindig veel groter is dan de centjes die bouwpromotors er uit sleuren... 

Een voorbeeld voor iedereen bij ons die vindt dat oude fabrieken te duur zijn voor 

behoud, en dat herbestemming niet rendeert... 

 

 

 

 

Vrijwilligen is een werkwoord  

 

Gents Universitair Museum 

Het nieuwe Gents Universitair Museum, dat op 21-22 maart e.k.opent, zoekt 

enthousiaste vrijwilligers die een grote diversiteit aan bezoekers, samen met de vaste 

onthaalmedewerkers, onthalen en wegwijs maken. Het GUM zoekt mensen -die een 

halve dag per week (of meer!) beschikbaar zijn en klaar zijn voor een engagement 

van minimum 4 maanden.  
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Tubize 2069 

 

De vereniging Tubize 2069 vzw werd in 1991 opgericht met als doel het behoud, 

onderhoud en restaureren van voornamelijk stoomlocomotieven. De vzw is gevestigd 

op het terrein van vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs. 

Ze heeft verschillende Belgische locomotieven en rijtuigen in haar bezit waaronder 

Tubize 2069, Tubize 2034, Cockerill 975. 

Momenteel is de vereniging druk bezig met de restauratie van Tubize 2069. 

Zij klinken alvast op het nieuwe jaar! 

Zopas hebben ze hun nieuwe hydraulische klinknagelpers getest en goed bevonden. 

Met dit toestel worden met 35 ton kracht gloeiend hete klinknagels geperst in de 

platen van een oude stoomketel van 1927. De techniek van het klinknagelen is bijna 

volledig uitgestorven en overgegaan naar het  moderne lassen van ketels . De 

herstelling van deze stoomlocomotief duurt nu al meer dan 5 jaar maar het einde is in 
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zicht. 

Je kan dit project steunen met een fiscaal aftrekbare gift via Herita,  

 

Ook VVIA zoekt vrijwilligers 

Sedert zijn oprichting in 1978 leefde en werkte de Vlaamse Vereniging voor 

Industriële Archeologie vzw steeds dank zij een legertje van vrijwilligers. Daarvoor 

kregen we eind vorig jaar in Parijs de European Heritage Award/Europa Nostra Award 

2019 for Dedicated Service, voor onze inzet, zonder structurele subsidies.. 

Ook vandaag zijn vrijwilligers voor VVIA onontbeerlijk ! 

Een activiteit organiseren in jouw buurt, een handje toesteken bij een VVIA-activiteit, 

meehelpen in één van onze provinciale afdelingen, berichten uit je regio doorsturen, 

leden werven, teksten corrigeren of vertalen,... ? 

Ideeën en suggesties lanceren tijdens een algemene vergadering of in de raad van 

bestuur? 

Dat kan allemaal. 

Heb je 'goesting' om mee te werken aan de werking en verdere uitbouw van VVIA, 

contacteer ons dan 

Dank zij jouw inbreng kan VVIA verder zijn onafhankelijke en ongebonden rol blijven 

spelen - op weg naar zijn halfeeuwfeest in 2028 

 

 

JA - IK WORD LID VAN VVIA  
 

 

 

Volg ons op de sociale media :  
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