
  

   

 

 

INDUSTRIEEL ERFGOED 

 

IN VLAANDEREN 

 

Februari 2020 

 

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 flinke brok informatie en ook een paar oproepen. 

 

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

 

 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=7da93f6fc4&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=aed376889a&e=9757428659


 

 

Onze nieuwjaarsdrink 

 

Op 25 januari gaven we onze nieuwjaarsdrink, waarbij we terugblikten op het voorbije 

jaar maar vooral vooruit keken naar 2020 en het nieuwe decennium. Er liggen grote 

uitdagingen in het verschiet, overigens niet alleen voor onze Vlaamse Vereniging voor 

Industriële Archeologie vzw, maar voor alle erfgoedverenigingen. 

Het verslag van de nieuwjaarsdrink en de nieuwjaarstoespraak vinden jullie op onze 

website. Daar kun je ook doorklikken naar de bekendmaking (een vooruitblik) van de 

bestemming en nieuwe functie van de bibliotheek van het vroegere nationale 

Ministerie van Openbare Werken 
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Geplande activiteiten 

 

 

Voor leden en belangstellenden willen we vanaf maart elke maand een bezoek aan 

één of andere plek te organiseren. Een overzicht van wat al in de pijplijn zit, vindt U in 

de kalender op onze website. U kunt ook via die weg inschrijven 

Het zijn o.m. 

•    op zaterdag 15 maart brengen we een bezoek aan de oudste brouwerij van 

Nederland, in Maastricht 

•    op de laatste vrijdag van de Paasvakantie, 17 april,  organiseren we een bezoek 

aan herbestemde sites in Rijsel, Roubaix en Tourcoing. Dat moeten we in de 

week doen, omdat we anders geen toegang tot bepaalde gebouwen kunnen krijgen 

•    op zaterdag 9 mei gaan we op bezoek in 't Aloam in Viane (Geraardsbergen). 

Ter gelegenheid van ons bezoek worden de gerestaureerde dieselmotoren in werking 

gezet en krijgen we uitleg over de restauratie daarvan 
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•    op zaterdag 23 mei een bezoek en een steunactie voor behoud van de 

steenbakkerij Hove in Ninove. 

 

 

Word lid en steun VVIA  

 

 

Suiker in Europa 

 

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. 

Toevallig (bestaat 'toeval'?) rondden de jaargang 2019 van het Vlaams-Nederlandse 

tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek' af met een nummer over 'Suiker'. 

Daarmee wordt 20 jaar samenwerking bekroond. In 2000 was dat het eerste 

grensoverschrijdend erfgoedtijdschrift in de Lage Landen 

 

Het werd een meer-dan-dubbelnummer, van 80 bladzijden. 
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Het was ook een huzarenstuk om de artikelen uit verschillende landen in te zamelen , 

te hertalen en aan te passen aan onze lezers 

Het suiker-nummer omvat bijdragen die geografisch lopen van Zuid-Spanje 

(Andalusië), via Frankrijk, Vlaanderen en Nederland, tot Berlijn, met: 

 Adriaan Linters: Van biet tot suiker: de start van de bietsuikernijverheid in 

België 

 Margaret Leidelmeijer: De bietsuikerindustrie: concurrent én inspirator van de 

Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw 

 Antonio Guzmán Valdivia en Antonio Santiago Ramas: Málaga, de 

Suikerprovincie 

 Greet Draye: Tiense suiker en de ‘ijzeren weg’: een vruchtbare wisselwerking 

 Dirk Schaal: Van luxeproduct tot grondstof: suikerconsumptie en economie in 

het industriële tijdperk 

 Mark Busio: Suikerzoet erfgoed in Nederland    

 Samuel Kauffmann: De suikerfabriek van Francières (Frankrijk): nu een 

interpretatiecentum voor agrarische nijverheden    

 Adriaan Linters: Suikererfgoed, suikertoerisme    

 Mairie de Moret: Sucre d’Orge: Het gerstsuikermuseum van Moret-sur-Loing 

(Frankrijk)    

 Ron Roetman: Het Suikermuseum van Berlijn 

Het nummer werd zopas  aan de lid-abonnees van de Vlaamse Vereniging voor 

Industriële Archeologie toegezonden. 

Een los nummer kost € 15,-  (verzending inbegrepen) en kan via VVIA besteld 

worden.  Gewoon het door het storten van het verschuldigde bedrag op onze 

bankrekening, 

IBAN : BE41 5230 4462 3210 

BIC : TRIOBEBB 

met de vermelding van het gewenste aantal exemplaren 
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Vergeten Industrieel Erfgoed  

 

Er is veel erfgoed dat van de industriële ontwikkeling getuigt, maar dat in Vlaanderen 

volledig aan de aandacht voorbijgaat. In andere landen is het anders. 

Wij willen nu regelmatig een ‘vergeten’ soort industrieel erfgoed in de aandacht 

plaatsen en doen dan een oproep aan leden en belangstellenden om in hun buurt te 

speuren naar wat er nog van overblijft - en óf er nog wat van overblijft. 

Er komt een rubriek op onze website, waar we de resultaten presenteren. 

 

Onze eerste oproep gaat over oude benzinepompen die nog op hun oorspronkelijke 

plek staan. 

Pas op: het gaat niet om benzinepompen die terecht kwamen bij verzamelaars en in 

sommige musea. Wél om benzinepompen die nog op hun oude plek langs een straat 

staan 

 

  

 

Weetjes... 

We startten zopas met een rubriek 'weetjes' op onze website. Korte berichtjes met 

wetenswaardigheden over ons industrieel verleden. 

Wist je dat er in 1894 er op de spoorlijnen in België 174 doden vielen... 
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Heilig Hart... 

Oproep: wie lokaliseert deze 

fabriekssite? 

 

 

 

  

 

 

We zien een Heilig Hartbeeld op de 

hoek van een katholiek 

bedrijfsgebouw: wellicht gaat het om 

een textielfabriek. Maar waar en 

wanneer kan deze foto zijn 

genomen? 

Gaat het om een UCO-fabriek in 

Gent, om de Gentse of de 

Waarschootse fabriek van 

ultramontaan Joseph de Hemptinne, 

om een vestiging van een Noord-

Franse patroon in Rijsel of Roubaix? 

Deze foto verscheen in 1997 in het 

naslagwerk "Witte boorden, blauwe 

kielen. Patroons en arbeiders in de 

Belgische textielnijverheid in de 19e 

en 20e eeuw". De auteur en wijzelf 

zijn het spoor echter bijster. Wie kan 

ons verder helpen? 

  

Contacteer Pieter De Reu, 

Vakgroep Geschiedenis, Universiteit 

Gent 

   

 

 

 

mailto:pieter.dereu@ugent.be?subject=katholieke%20textielfabriek


 

 

De brug van Drongen 

 

In Drongen ontstond er consternatie nadat de Zwitserse dienst voor toerisme op een 

denigrerende wijze de brug van deze deelgemeente van Gent in zijn publiciteit 

gebruikte 

Het moest een vergelijking worden tussen een rivier in een vlak landschap en een 

beekje dat tussen de bergen slingert, en waarbij wandelaars op weg zijn naar een 

krakkemikkig brugje zonder veel allure. 

De brug van Drongen is sedert juni 1998 een beschermd monument, één van de 

weinige betonnen Vierendeelbruggen die er nog zijn. Dit brugtype werd in 1896 door 

onze bekende ingenieur Arthur Vierendeel ontwikkeld, en het principe werd over heel 

de wereld toegepast - niet alleen in bruggen. Tijdens de eerste wereldoorlog werd de 

oude brug van Drongen (net zoals vele bruggen) vernietigd, en in 1926-27door deze 

vervangen. 

De brug werd in 2016 gerestaureerd met subsidies van monumentenzorg. 

Wij raden de stad Gent en de burgers van Drongen aan om de prentjes om te draaien 

en in Zxwitserland publiciteit te maken met hun Vierendeelbrug... 
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La Brugeoise 

 

In 1905 verhuisde de "S.A. Ateliers de Construction, Forges et Aciéries de Bruges" 

naar de huidige plek, en maakte van daaruit grote naam als ‘La Brugeoise’.  In 1913 

volgt een fusie met "Parmentier, Nicaise en Delcuve" uit La Louvière. Brugeoise & 

Nivelles (BN) ontstond in 1956 na de fusie van La Brugeoise et Nicaise & Delcuve 

met het Nijvelse La Métallurgique de Nivelles. In 1991 werd het Bombardier-Eurorail, 

eigendom van het Canadese Bombardier. 

Op 8 juli 1999 werden de monumentale toegangspoort aan de Baron Ruzettelaan en 

de oude elektriciteitscentrale wettelijk beschermd als monument. 

Oorspronkelijk was het wel de bedoeling om meer gebouwen op het terrein te 

beschermen, maar de firma verzette zich daar heftig tegen. In 2009 werd echter bijna 

heel het terrein opgenomen in de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed, 

zodat er een - zij het zwakke - vorm van bescherming op rust. 

Zopas nam de Franse treinbouwer Alstom het Canadese Bombardier over, met 

inbegrip van de vestiging in Brugge. Een vervolg in het fusieverhaal... 
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Sloop (deel) SAMGA-compex 

 

 

 

Aan het Amerikadok in Antwerpen is zopas de sloop gestart van het SAMGA-

complex, een ensemble van graanmagazijnen en -silo's langs het Amerikadok. Ze 

moeten plaats ruimen voor de werf van de Oosterweelverbinding. Enkel het oudste 

gebouw uit 1895 ontspringt de dans en wordt bewaard.    

Een lage hangar en kantoorgebouw moeten tegen half maart al verdwenen zijn om 

het broedseizoen van de zwaluwen, die zich vanaf dan in de bakstenen silo nestelen, 

niet te verstoren. De afbraak van de betonnen graansilo uit 1939 start tegen de 

zomer. 

                                     

Op de eerste sloopaanvraag van de BAM (de vroegere naam van Lantis dat de 
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Oostwerweelknoop moet ontwarren) in 2016 prijkte ook het bakstenen 

graanmagazijn, het eerste en oudste gebouw dat de 'Société Anonyme des Magazins 

à Grains d'Anvers' speciaal bouwde in de Antwerpse haven voor graanopslag en -

behandeling. 

De toren meet 24 meter hoog en is 100 x 25 meter groot. Met zijn jakobsladder om 

het graan verticaal te transporteren in bakjes vormt het een industrieel topstuk in 

België én Europa. 

 Zo ziet het er vanbinnen uit. 

 

Om maar te zeggen dat de sloopaanvraag indertijd als een koude douche voelde. 

Vandaar dat twee Antwerpse vzw's en een VVIA-lid de slopingsvergunning 

aanvochten. Met succes. In 2018 mikte de Raad voor Vergunningsbetwistingen de 

sloopvergunning in de prullenmand. Daardoor blijft het oudste graanmagazijn uit 1895 

uit de klauwen van de bulldozers. 

Na de aanleg van de Oosterweelverbinding krijgt de bakstenen mastodont een 

nieuwe bestemming. In 'Water en graan. Een paar kanttekeningen bij het 'opgeven' 

van unieke graansito's in de Antwerpse haven'' (pdf) reikte VVIA-voorzitter Adriaan 

Linters al enkele ideeën aan: in Deventer is de graanopslag van de firma Weijers 

(1899) sedert 2005 een gemeentelijk en provinciaal depot voor archeologische 

bouwvondsten gevestigd. In Estella (Spanje), op de bedevaartsroute naar Santiago 

de Compostella, is een hotel gevestigd in een oude maalderij. De graansilo's werden 

er tot hotelkamers omgevormd. 

 

Het oudste stuk blijft staan, als gevolg van de acties die indertijd gevoerd werden, zie 

o.m. artikel in Het Laatste Nieuws en in de Gazet van Antwerpen 
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Brasserie du Béguinage in Overijse 

 

Rond het immobiliënproject dat op deze plek moest komen, was er heel wat 

getouwtrek. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de brouwerij tot acht 

appartementen en een commerciële ruimte te verbouwen, waarbij binnenindeling en 

de oude buitengevels ook zouden behouden blijven en enkel de achtergevel 

veranderd. 

Op het perceel moest ook nog een klein appartementsgebouw bij komen. 

Er was bezwaar van monumentenzorg tegen dat laatste, de gemeente weigerde de 

nieuwbouw, en zo kwam men in het bezwaarstraatje terecht. Twee jaar geleden 

zegde niemand dat de brouwerij in een bijzonder slechte toestand was, blijkt plots dat 

“de toestand van het gebouw niet meer kon gerestaureerd worden en niet  zou 

kunnen beantwoorden aan de moderne noden”. Monumentenzorg zou daarmee 

akkoord gaan, en het resultaat is er naar. Van de brouwerij blijft niets meer over, 

maar “‘de schouw wordt wel behouden als relict en het nieuw te bouwen gebouw gaat 

uiterlijk een identieke kopie zijn van het originele”. 
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Maar niet getreurd, het is maar een oud industrieel pand, en er komt een kopie. Als ik 

met een briefje van 100 euro tracht te betalen dat ‘uiterlijk een identieke kopie is van 

het originele’ ben ik strafbaar - maar in erfgoedland heersen blijkbaar andere 

principes. 

 

 

 

 

Station Halle 

 

We vonden toevallig een oude parlementaire vraag terug... 

Op 11 juni 1985 stelde volksvertegenwoordiger Daan Vervaet (Volksunie) een 

schriftelijke parlementaire vraag over de sloping c.q. bescherming van het station van 

Halle aan de toenmalige Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma 

“De vzw Mimivez vernam van het Ministerie van Verkeerswezen dat de 

afbraakvergunning van het station van Halle is aangevraagd. 

Mimivez vreest dat hierdoor de sluiting van de overweg en de aanleg van Rijksweg 

onvermijdelijk zullen volgen en vraagt daarom met aandrang de bescherming van het 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=af63dba564&e=9757428659


 

station van Halle. 

Kan de geachte Minister zo vlug mogelijk zorgen voor de bescherming van het station 

te Halle?" 

De Minister antwoordde: 

“Ingevolge zijn vraag van 11 juni 1985 kan ik het geachte lid meedelen dat het dossier 

betreffende de bescherming van het station te Hallen door mijn Bestuur voor 

Monumenten en Landschappen werd onderzocht en mij werd overgemaakt zodat het 

mij mogelijk zal zijn eerlang een beslissing te nemen” 

Die beslissing werd echter niet in het voordeel van het station genomen. Het werd 

niet beschermd, gesloopt en de stad zou de arduinen onderdelen in het straatbeeld 

integreren. Uiteindelijk belandden de bouwonderdelen op een braak terrein. Daar 

lagen ze begin 2018 nog altijd, overwoekerd door onkruid. De geschatte 72 m³ 

blauwe steen werd in januari van dat jaar openbaar verkocht. 

De stenen werden voor nul euro verworven door Tobias Vandenbosch uit Lembeek, 

die voor het (zware) transport moest instaan. 

 

 

 

 

 

BOELWERF  

Het Rijksarchief meldt de verschijning van een boek over de Boelwerf, 

Sinds 1995 bewaart het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren een van de 

koninginnenstukken van de bedrijfsarchieven van Vlaanderen: het archief van de 

Boelwerf, de voormalige scheepswerf in Temse. De voorbije jaren heeft het 

Rijksarchief inspanningen gedaan om het Boelwerfarchief te ontsluiten en bekend te 

maken bij het brede publiek. Naar aanleiding van het faillissement van de Boelwerf 

precies 25 jaar geleden presenteren het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren en de 

maritieme erfgoedvereniging Op Stoapel de gelegenheidspublicatie Made in Belgium 

by Boelwerf. 
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Sporenleggers gezocht  

De door vrijwilligers uitgebate stoomspoorlijn Dendermonde (Baasrode)-Puurs heeft 

een grondige vernieuwing nodig. 

Nadat ze in 1980 door de NMBS opgegeven werd, begon de vzw in 1983 met het 

exploiteren en bewaren van de spoorweglijn en het rijdend erfgoed dat daarbij hoort. 

Om ritten op de museumspoorlijn mogelijk te maken en veilig te laten verlopen wordt 

de lijn tweejaarlijks onderworpen aan een technische keuring. Omdat de lijn tussen 

1970 en 1980 de laatste vernieuwingen kreeg, is ze na een goede 40 jaar aan een 

grondige vernieuwing toe. 

Dat gebeurt door vrijwilligers. Ook U kunt een handje toesteken en Uw sporen 

verdienen - trouwens niet alleen bij het leggen van nieuwe sporen. Ook voor tal van 

andere taken zijn vrijwilligers welkom 

  

 

 

 

 

BRUSSEL  

 De 'familistère' langs het kanaal  in Laken, indertijd gebouwd door de 

utopisch-socialist Jean-Baptiste Godin , wordt verbouwd tot 'appartementen 
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met standing'. Het was een lang en pijnlijk verhaal van leegstand, maar nu lijkt 

er toch schot in de zaak te komen 

 NMBS wil ruimten onder sporen bij Brussel-Zuid openstellen voor het publiek. 

Weinigen weten het, maar onder het Zuidstation in Brussel liggen twee 

monumentale ruimten er al een veertigtal jaar ongebruikt bij. Nu zou daar 

(misschien) verandering in komen.             

 

 

 

 

 

WALLONIË  

 Het Waals Gewest heeft een andere monumentenwetgeving. De tegenhanger 

van ons Agentschap Onroerend Efgoed is de Agence Wallonne du 

Patrimoine  (AWAP). Er zijn bij onze buren slechts een 4000 sites wettelijk 

beschermd als monument, maar dat wil niet zeggen dat men er slechter 

omgaat met erfgoed. Het beleid is wel anders. Minister Valérie De Bue lijkt er 

belangstelling te hebben voor het industrieel erfgoed, maar moet ook 

toegeven dat niet 'alles' kan behouden worden. Daarvoor moet men eerst de 

stand van zeken kennen, evalueren, weten wat er bedreigd is. 

In een interview met Le Soir maakte ze bekend dat de Waalse Overheid de 

opmaak van een inventaris van bedreigd industrieel erfgoed lanceert. Zouden 

we in Vlaanderen ook kunnen gebruiken... 

 

 Ex-mijnwerkers zetten zich in  voor behoud van twee schachtbokken van de 

mijn van Péchon. Deze startte in 1910 als de nr 5 van de maatschappij 

Marcinelle-Nord, nadien werd ze overgenomen door de belangrijke 

maatschappij Monceau-Fontaine. 
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NEDERLAND  

De rol en kracht van lokale verenigingen 

Bij het doornemen van oude documenten, uit de tweede helft van de jaren 1970 en de 

jaren 1980 viel het op hoeveel lokale werkgroepen en organisaties zich ook in 

Vlaanderen voor industrieel (en ander) erfgoed inzetten - en hoe weinig er daar 

vandaag van overblijft. Je kunt er over filosoferen, maar de lokale acties zijn er niet 

meer. 

In Nederland overleven ze nog en tonen ze regelmatig tot wat ze in staat zijn 

Hoe het kan toont het video-verhaal van STIEL in Leiden 

 

 

Nieuwe erfgoedstichting wil behoud kalkoven Appingedam 

De Stichting tot behoud van industrieel en cultureel erfgoed stad Appingedam 

(BICSA) is pas officieel opgericht. In eerste instantie wil men de kalkoven aan de 

Dijkhuizenweg restaureren en openstellen voor publiek.  De Stichting vindt zijn 

oorsprong in het idee dat er in de stad Appingedam nog veel industrieel en cultureel 
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erfgoed aanwezig is, dat het absoluut verdient om behouden te blijven. 

De kalkoven is een markant gebouw, en tegelijk een rijksmonument, dat echter staat 

te verkommeren. De Stichting en de gemeente Appingedam hebben overlegd om de 

kalkoven van de ondergang te redden. Een overeenkomst is in de maak. De stichting 

zal trachten de nodige gelden bij elkaar te krijgen. De bedoeling is de kalkoven zoveel 

mogelijk in oorspronkelijke staat terug te krijgen, met ook een toeristische en 

educatieve functie.  

 

Stoomtrein op biokool 

Steenkool zit in het verdomhoekje, omwille van de vervuiling die de verbranding ervan 

veroorzaakt. Daardoor moeten veel historische processen stilgelegd worden. 

En, wat met de goeie ouwe stoomlocomotieven, waarvan de NMBS indertijd zegde 

dat ze een grote vervuiler uit bedrijf genomen hadden. Nu staan belangstellenden en 

toeristen overal in Europa aan te aan te schuiven. Is hun lot en dat dat de toeristische 

lijnen op termijn bezegeld, want er komt rook uit de schoorsteen...In Nederland reed 

zopas de eerste historische locomotief op biokool. De primeur was voor de 

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik 

 

 

 

 

FRANKRIJK-  

Familistère de Guise 

De Familistère van Guise -zie reportage van FR3 (1858-1883) in het Noord-Franse 

Aisne-departement, is een creatie van Jean-Baptiste André Godin die later ook de 

Familistère van Laken bouwde. Beide waren geïnspireerd door het werk van Charles 

Fourier en een uitwerking van de door hem ontworpen Phalanstère, een commune 

waarin arbeiders gezamenlijk leven, werken en recreëren. Het exemplaar in Guise is 

echter behoorlijk groter dan dat bij ons: het telde 558 appartementen en 350 

woningen. 

Maar in tegenstelling tot Brussel waren de Fransen zich al vroeg bewust van het 
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unieke van dit sociale experiment. Begin november 1981 werd VVIA er tijdens een 

tweedaagse verkenning van Noord-Frankrijk ontvangen en rondgeleid en konden we 

toen ook de aanzet van een museum bezoeken. Op 4 juli 1991 werd de Familistère 

beschermd als ‘Monument Historique’ (iets wat in Frankrijk een echte eretitel is) en 

het museum werd in 2010 erkend als Musée de France. 

In januari j.l. werd bekend gemaakt dat de Familistère één van de twaalf laureaten 

was van de campagne "Réinventer le patrimoine" (Het erfgoed heruitvinden). 

Deze nationale campagne werd 21 september van vorig jaar, tijdens de Europese 

Erfgoeddag (Journée européenne du Patrimoine, bij ons herleid tot 

‘Monumentendag’) gelanceerd in het kasteel van Fontainebleau doorJacqueline 

Gourault, minister van territoriale cohesie en betrekkingen met lokale autoriteiten, 

samen met Franck Riester, minister van Cultuur, Deze actie had als doel het Franse 

toeristische erfgoed onder de aandacht te brengen via een nationale oproep voor 

projecten met de ambitie om belangrijk erfgoed of architecturale sites te 

herwaarderen. 

 

 

 

 

GROOT-BRITTANNIË  

Northern England's disused mills 'at risk'  

De Britse zender BBC maakte een uitdagende reportage over de leegstaande 

textielfabrieken in Noord-Engeland 

Er staan naar schatting nog zo’n 2.000 textielfabrieken verspreid over steden en 

dorpen in de Pennines. Maar onderzoek toont aan dat meer dan een kwart van hen 

ongebruikt is en dat, tenzij er stappen worden ondernomen om hen te beschermen, 

een aanzienlijk deel van het erfgoed van het land voor altijd verloren zal gaan. 

De 572 lege gebouwen liggen vaak in de harten van steden en goed verbonden met 

het lokaal transportnetwerk en openbaar vervoer.  Ze hebben een potentieel voor 

120.000 huizen of kleine bedrijfsruimtes, zonder dat daarvoor de groene omgeving 

aangetast wordt 
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In 2017 publiceerde de Engelse monumentendienst Historic England  al een rapport 

dat wees op de nood en mogelijkheden van herbestemming van bedrijfsgebouwen, 

Engines of Prosperity: new uses for old mills (gratis te downloaden) 

 

 

 

 

 

SLOVENIË  

EFAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch 

Erfgoed, is partner in een Erasmus+ project voor opleiding rond industrieel erfgoed in 

de toeristische sector . Verschillende deelnemers in het consortium zijn betrokken bij 

het behoud en ontsluiting van mijnbouwerfgoed. Eén van de  partners is gevestigd in 

Slovenië, en voor een eerste contact aldaar kond er namens EFAITH één persoon, 

een VVIA-lid, uit Vlaanderen deelnemen. 

Het werd een vertegenwoordiger van de Werkgroep Monumentenzorg Beringen. We 

voerden er boeiende gesprekken, bezochten er het Technisch Museum en een aantal 

sites, w.o. de kwikmijn van Idrija (UNESCO Werelderfgoed !) en ook het museum van 

de steenkoolmijn van Velenje. Omdat die mijn nog in uitbating is, kunnen zij in een 

niet meer gebruikt deel op een diepte van 190 m een bezoek aanbieden. Veel 

belangstelling (in toeristisch seizoen ook van Belgen en 'Ollanders), schitterende 

gids, goed gesprek met de mensen ginds. 

Toen we de brochures en de foto's van Beringen-mijn toonden vielen de monden er 

open van verbazing. De contacten zijn gelegd - en zoals we bij VVIA al lang 

stellenstellen: het Vlaams industrieel erfgoed moet meer over de grens kijken 

Eind september vindt er een vervolg-bijeenkomst van het consortium plaats. In 

Beringen. 

 

 

 

Word lid en steun VVIA  
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Volg ons op de sociale media :  
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