
  

   

 

INDUSTRIEEL ERFGOED 

 

IN VLAANDEREN 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=b198161790&e=9757428659


 

 

08-04-2020 

e-nieuwsbrief van 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. 

Hierbij opnieuw een flinke brok informatie en ook een paar oproepen. 

 

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

 

 

 

 

COVID-19  

Corona, COVID-19, gooit overal het roet in het eten.  

 

Tijdens de quarantaine-periode zijn alle activiteiten afgelast, en niemand weet 

vandaag hoe lang dat nog zal duren. Met VVIA namen we het zekere voor het 

onzekere, en annuleerden alle activiteiten en plaatsbezoeken tot en met einde juni. 

Ze worden verschoven naar een ogenblik dat de kust volledig veilig is. 

 

Maar dat betekent niet dat het sedert de algemene vergadering van einde februari 

nieuw samengesteld bestuur niet hard werkt, integendeel. De contacten verlopen nu 

van op ‘afstand’, van in ieders ‘kot’, via virtuele contacten, teleconferenties en een 

lawine van e-mails. 

De industrieel-archeologen leren te werken met moderne communicatiemedia  
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De COVID-19 crisis zal, zo vrezen we, een gevoelig effect hebben op ons erfgoed. Zo 

leidden vorige crisissen, zoals de Gekke Koeien Ziekte in het begin van de jaren 

1990, tot de sluiting van een hele reeks 'onafhankelijke' musea op het Britse 

platteland, door het wegvallen van bezoekers en inkomsten. Ook vandaag wordt een 

zelfde effect verwacht, door het Coronavirus. Het is duidelijk dat kleine musea en 

organisaties, die berusten op het werk van vrijwilligers en die door zelf-gegenereerde 

inkomsten moeten overleven, het ergst getroffen zullen worden. 

Vanuit de sector industrieel erfgoed bereikten VVIA reeds tal van alarmsignalen. Wie 

zal deze crisis overleven ? En hoe ? 

 

We analyseerden de situatie, en keken hoe onze sector er kan op in spelen. De 

overheid kan een handje toesteken, maar de erfgoedsector zal ook creatief uit de 

hoek moeten komen en alternatieve wegen te bewandelen -  buiten  het traditioneel 

kader van denken en doen. 

Als eerste organisatie formuleerden we een standpunt op het probleem, 

gedocumenteerd en geargumenteerd  

Lees meer op onze website 
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Raad van Bestuur VVIA  

Tijdens de algemene vergadering in Boom werd een nieuwe Raad van Bestuur van 

VVIA verkozen. Een bonte mengeling van deskundigheid met één gemeenschappelijk 

kenmerk: een engagement voor VVIA en voor industrieel erfgoed 

 

 

 

 

Tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek  
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Aan het begin van deze eeuw lag VVIA mee aan de basis van het intussen 

gereputeerde Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek. Met 

een dubbelnummer over suiker in Europa werd de twintigste jaargang afgesloten 

Intussen wordt hard gewerkt aan de 21e jaargang, ... via cyberspace. 

Op het ogenblik dat deze e-nieuwsbrief aanhet samenstellen zijn, ging het  eerste 

nummer van 2020 naar de Nederlandse drukker, die de persen kan laten draaien - als 

Corona er geen stokje voor steekt. 
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Het zal naast een bespreking van twee buitenlandse tijdschriften drie artikels 

bevatten: 

- mechanisering en automatisering in de grofkeramische sector, aan de hand van de 

steenbakkerijen in Langemark en Wijtschate 

- Seinhorst, bakermat van zenders en centrales, naar aanleiding van het feit dat in 

1919 de eerste radio-uitzending in Nederland gebeurde 

- het waardestellend onderzoek naar de vaartuigenverzameling van het Museum aan 

de Stroom (MAS) in Antwerpen 

 

Vervolgens zijn voor deze jaargang nog gepland 

- een nummer over immaterieel industrieel en technisch erfgoed 

- een nummer over metaalconstructies en -constructiefirma’s 

- een nummer over landschapsverandering onder invloed van grondstoffenwinning 

 

De leden van VVIA zullen deze nummers in hun bus ontvangen. Echt, gedrukt, niet 

virtueel.        

Een goeie reden om lid te worden 

 

 

JA - ik word lid van VVIA  

 

 

In Memoriam BERT DEWILDE 

(1925-2020)  
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Op 27 februari overleed Bert Dewilde, stichter en ereconservator van het vroegere 

Kortrijkse  Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum. Bert werd geboren in de 

vlasgemeente Bissegem, en als één van de eerste begon hij de materiële 

getuigenissen van het vlassersverleden te verzamelen en ook de verhalen van de 

mannen en vrouwen die ‘in het vlas stonden’. 

Bert was één der eersten waarmee ik contact had, toen ik in 1974 de voorbereiding 

deed van de tentoonstelling over industriële archeologie die voor eind 1975 in Brussel 

gepland was. Ik had van uit Gent een briefje geschreven aan ‘de Heer Bert De Wilde’ 

om een afspraak vast te leggen, en kreeg als welkom te horen dat men in West-

Vlaanderen al beschaafd was. En daarom ‘Dewilde’ in één woord schreef. Daarmee 

leerde ik ook zijn spitse humor en woordspelingen kennen en appreciëren. 

Het museum was er toen nog niet, maar Bert  sleurde me een dag mee langs 

allerhande volgestouwde opslagplekken. In-druk-wekkend wat hij vanaf 1963 

verzameld had. 

Op 20 november 1978 werd het vlasmuseum geopend in een oude hoeve - die eerst 

voor sloop bestemd was - aan de rand van Kortrijk. De site, die later in omring werd 

door gebouwen van universiteit en hogescholen, ademde echter het agrarische 

verleden van de vlasnijverheid uit. 

 

 Bert Dewilde was eerst onderwijzer en daarna regent Germaanse talen - en die 

pedagogische ervaring wist hij later in ‘zijn’ vlasmuseum te integreren. Het museum 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=2fb6dd3150&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=8fe232dc26&e=9757428659


was niet ‘flashy’ maar wist door een sterke opbouw in taferelen het verhaal te 

vertellen - vanaf het zaaien van het vlas tot het repelen, roten, zwingelen, hekelen, 

spinnen, weven. Het was een museum dat, zoals de Engelsen altijd zegden, ‘a place 

of lifelong learning’ was. Een plek waar werk en werktuigen gepresenteerd werden als 

werk en werk-tuigen. Een ode aan de mannen en vrouwen die de harde labeur 

uitoefenden. Zijn in polyester vervaardigde figuren, de real-life kopieën van de 

verweerde gezichten en knokelige door de arbeid misvormde handen van de 

vlassers, wekten de bewondering op van de vele buitenlandse collega’s waarmee we 

in de loop der jaren het museum bezochten. 

Het museum kende een toevloed van publiek en in topjaren zelfs meer dan 70.000 

bezoekers. In 1990 werd het museum in Parijs uitgeroepen tot laureaat van de 

Europese Prijs voor het Autocartoerisme. In de Franse vlasstreek, in Normandië, 

stond het vlasmuseum bekend als ‘le musée mère du lin’, het moeder-museum van 

het vlas. 

Ik ging graag naar het Vlasmuseum, één keer zelfs met Erasmusstudenten uit de 

Baltische landen op een ogenblik dat het museum gesloten was, en Bert me de 

sleutel toevertrouwd had. De studenten stonden in bewondering, niet alleen omwille 

van het museum, maar ook omdat ze er dezelfde werktuigen zagen als in hun landen. 

Ik werkte graag samen met Bert en zijn équipe. Dat waren mensen zonder grote 

diploma’s en zonder capsones, maar die op een bijzonder gemotiveerde wijze met 

‘hun’ museum omgingen, er mee leefden, er zich voor inzetten. We hebben vaak 

samen op de zolder een koffie - soms wat anders - gedronken. 

Dat kon toen allemaal, zonder dat er administratieve aanvragen moesten ingediend 

worden, zonder papiertjes en handtekeningen. 

 

In het speciaal themanummer over vlas dat in maart 2008 verscheen, publiceerden 

we een interview met Bert Dewilde. 

Daaruit dit citaat: “Het concept van het Vlasmuseum is volledig vanuit een ‘negatief’ 

standpunt gegroeid: wat het niét mocht zijn. Ik zag hoe andere musea met 

gelijkaardig erfgoed omgingen, en dàt mocht het zeker niet worden. 

Voor mij moest het een museum over mensen zijn. Niet de voorwerpen zijn 

belangrijk, maar de mensen die deze gebruikten, en hoe ze die gebruikten. Het 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9d9f18f952&e=9757428659


 

Vlasmuseum mocht geen volkskundig museum worden zoals er toen al zoveel 

bestonden, maar het moest wel de volkse aspecten laten zien. De dingen ‘aan de 

rand’. We wilden daarom ook geen gewone mannequins gebruiken. In veel musea 

zag je toen, en zie je nu nog van die etalage-poppen die ze van een grootwarenhuis 

gekregen hadden. Die zijn te groot, te slank, te onpersoonlijk, ze glimlachen altijd op 

dezelfde manier, ze hebben een totaal verkeerde houding - de houding van iemand 

die niet werkt en nooit gewerkt heeft” (...) “De werktuigen van onze vlassers waren 

niet mooi, ze waren niet duur, ze waren gemaakt uit stevig en kloek materiaal, ze 

waren efficiënt. Hier waren het gewoon werktuigen, niets minder, niets meer. De 

vlassers bij ons dachten maar aan werken, ruimte creëren om te kunnen werken, en 

werken om geld yerdienen. Daarom kun je die werktuigen ook niet presenteren in een 

kunstmuseum. Stel je voor: een ingesleten zwingelplank aan een haak tegen een 

witte muur... Je moet die dingen presenteren in hun context, laten zien waarvoor ze 

dienden, hoe ze gebruikt werden. Eigenlijk zou je bijna moeten laten ‘voelen’ hoe ze 

gebruikt werden, hoe het was om ermee om te gaan’. 

En met de goedkeuring van Bert kroop ik, als ik er met bezoekers was, over de koord 

om even te brakelen en te zwingelen.      

 

Het Vlasmuseum is niet meer. Het is nu ‘Texture’ en zit in een industrieel aandoend 

gebouw in stedelijke omgeving. De objecten staan netjes achter glas. De in polyester 

gegoten vlassers zijn er niet meer. Bij de opening van Texture stond ik vlak bij Bert, 

en zag de traan in zijn ogen. 

Een groot figuur is heengegaan. Ik moet erkennen dat ik vanaf 1974 en tot recent 

véél van hem leerde. Hij was een pedagoog in hart en nieren, een echte 

erfgoedzorger en museumbouwer, met een eigen karakter en een eigen humor. En 

dat laatste is ook belangrijk.    

(A.L.) 
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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). 

Vanaf 15 april 2020 is de tentoonstelling beschikbaar voor andere locaties. Culturele 

centra, bibliotheken, musea, ontmoetingscentra - kortom overal waar iemand er 

interesse voor heeft.;De tentoonstelling kan graits ontleend worden - enkel vervoer 

en verzekering zijn ten laste van de ontlener. 

Info vind je door op deze verbinding te klikken. 
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JA - ik word lid van VVIA  

 

 

Een steenbakkerij in Ninove  

 

foto Bart Vanacker, VVIA 

 

Nadat de handsteenbakkerijen allemaal in de Rupelstreek verdwenen - het zijn nu 

musea - vecht de laatste in Ninove tegen rabiate regelgeving om te overleven. De 

steenbakkerij Hove maakt in een traditionele stenen in de laatste werkzame ringoven 

(Hoffmann-oven) die uitstekend geschikt zijn voor de restauratiesector. De stenen 

worden nog met de hand gevormd, en wordt slechts onregelmatig geproduceerd 

afhankelijk van de vraag. 

Nadat het gewestplan enkele jaren geleden gewijzigd werd kwam de steenbakkerij in 

een bouwzone terecht en is ze sindsdien ‘zonevreemd’. En, als er geproduceerd 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=67fd62d1da&e=9757428659
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wordt komt er rook uit de schoorsteen. Dus: ‘milieuverontreiniging’ alhoewel die erg 

miniem blijkt te zijn. 

Sedert begin van dit jaar vecht de eigenares voor behoud. 

Eigenlijk zou de site beschermd moeten worden, onroerend, roerend en immaterieel 

erfgoed. Want hier bleef een oude steenbakkerstraditie bewaard, die ook naar de 

toekomst moet veiliggesteld worden. 

 

Tijdens de Open Monumentendag, op zondag 13  september stelt VVIA in 

samenwerking met de eigenaar, deze site open. Er wordt dan ook door ambachtelijk 

schoorsteenhersteller Frank Coornaert uitleg gegeven over onderhoud en herstel van 

fabrieksschoorstenen. 

Noteer dit nu al maar in uw agenda ! 

 

 

 

 

VERGETEN INDUSTRIEEL ERFGOED 

   

In vorige nieuwsbrief deden we een oproep om ons oude benzinepompen 

tesignaleren, die zich nog op hun originele plek bevinden. We kregen tal van 

meldingen van benzinepompen, in privé-collecties, in lokale musea, in garages,... 

Maar dat was niet de bedoeling. Toch kwam er één boven water, in Doel  

 

 

Nu een nieuwe oproep, voor gebouwtjes waar we vaak aan voorbijlopen, zonder re te 

bemerken of zonder ons bewust te zijn van hun belang: elektriciteistcabines of 

transformatorhuisjes. 



 

Elektriciteit kan vanaf de centrale, in de vorm van hoogspanning, vlot over grote 

afstanden vervoerd worden via draden en masten. Maar hoogspanning kon natuurlijk 

niet gebruikt worden in woningen, voor straatverlichting, in bedrijven,... 

De Franse wetenschapper Lucien Gaulard (1850-1888) ontwikkelde samen met de 

Britse ingenieur en financier John Dixon Gibbs (1834-1912) de 'secundaire generator' 

(later 'transformator' genoemd).  De vermogenstransformator werd in 1881 

tentoongesteld in Londen. In 1884 demonstreerden ze de eerste lange afstand (34 

km) wisselstroom-lijn tijdens Internationale Tentoonstelling van Turijn in 1884. 

Daarmee was de haalbaarheid van energieoverdracht op lange afstanden via 

hoogspanning bewezen. Na dit succes creëerden de Hongaarse ingenieurs 

Zipernowsky, Bláthy en Déri van de firma Ganz in Boedapest tussen 1884 en 1885 

het eerste efficiënte moderne elektrische distributiesysteem. 

In dit systeem was het omzetten van hoogspanning naar laagspanning een 

belangrijke vereiste. In alle wijken en buurten verrezen kleine gebouwtjes, waar de 

transformatie gebeurde. De 'elektriciteitscabines' of 'transfohuisjes'. Tijdens vorige 

eeuw werden ze door architecten ontworpen in opdracht van de vele 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=938b4de3b7&e=9757428659


elektriciteitsmaatschappijen die Vlaanderen toen nog rijk was. Ze waren in de stijl van 

de maatschappij, of aangepast aan de omgeving waar ze moesten komen. Ze worden 

langzamerhand buiten dienst gesteld en vervangen door een kleine metalen doos. 

Voor vele is de toekomst onzeker. 

Een aantal zijn opgenomen in de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig 

erfgoed, of liggen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.of aangeduid als 

vastgesteld bouwkundig erfgoed. Enkele zijn beschermd, eerder omwille van de 

naam van de ontwerpende architect dan om hun relevantie, bv een groot 

exemplaar  ontworpen door J.A. De Bondt aan de Dukkeldamstraat in Gent (ca 1930) 

en een recente in het Prinsenhof naar ontwerp van Marie-José Van Hee (gebouwd 

tussen 1982 en 1984). 

De oudste die in de inventarissen voorkomen, en verschillende meer relevante zijn 

echter niet beschermd, en over de technische uitrusting, of die nog aanwezig is, wordt 

niets gezegd. 

Vandaar dat we met VVIA een oproep doen 

Stuur ons de beschikbare gegevens over en een foto van elektriciteitscabines 

in Uw buurt. 

Wij proberen dan op basis van alle beschikbare gegevens een eerste relevante lijst 

op te stellen,en deze aan Minister Diependaele te bezorgen als voorstel tot 

bescherming. 
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Dit mooie exemplaar in Oudenaarde komt in 

geen enkele inventaris voor... 

 

 

 

 

ANTWERPEN 

   

Watertoren opgeblazen 
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Op zaterdag 7 maart in de namiddag werd de iconische watertoren aan Opel-site 

opgeblazen. De bekende ‘blauwe bol’ werd in 1966 door General Motors gebouwd, 

en dit stuk recent erfgoed moest plaats ruimen want “Met het slopen van deze toren 

kiezen we voor een nieuwe toekomst van dit gebied en geven we het symbolische 

startschot voor de herinrichting van de Churchillsite” aldus de havenschepen Annick 

De Ridder... Of: erfgoed heeft/geeft geen toekomst ??? 

Lees in de Gazet van Antwerpen en ook uitgebreide reportage op VRT 

 

 

 

 

OOST-VLAANDEREN             

   

Gent: gastanks 

Op 7 juni 1995 werden de gashouders langsheen de Nieuwe Vaart in Gent 

beschermd als monument. 

In de zomer van 1981 was de voormalige gasfabriek van de "Gasmaatschappij van 

Gent" gesloopt.  Oorspronkelijk bevonden zich op het terrein van de Gasmeterlaan 

vier gashouders. De twee nog overgebleven gashouders, de laatste in Vlaanderen, 

dateren van 1880. 
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In 2016 trokken we met VVIA doorheen de wijk met een groep Duitse studenten van 

de opleiding ‘materiële cultuur’ van de universiteit van Oldenburg, in het kader van 

een Europees uitwisselingsprogramma EuMillennialsTour. Toen waren op het 

Tondelier-terrein de werken reeds volop bezig aan de herbestemming van de ‘Nieuwe 

Molens’. (waarvan enkel de muren blijven staan) en de nieuwbouw van 

appartementen. 
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Gedurende jaren stonden de gastanks er vervallend en verlaten bij. Echter, begin van 

dit jaar werden ze gedemonteerd voor een grondige restauratie, die kost 6 miljoen 

euro, waarvan de helft gesubsidieerd wordt door het Vlaams Gewest. Een gashouder 

wordt een halfopen kijkvenster met omheining. De tweede gashouder wordt opgevuld. 

. 

 

Ook in andere landen worden de laatste gashouders bewaard en herbestemd 

In Londen worden binnen de verplaatste gietijzeren draagstructuur van drie gastanks 

145 apartmenten gerealiseerd. Die structuur dateert van 1867 en de gashouders 

verloren hun functie toen de nijverheid uit die buurt wegtrok. In 2001 werd de 

structuur  achter de stations van St. Pancras en Kings Cross gedemonteerd om 

plaats te maken voor de Channel Tunnel Rail Link, de verbinding voor Eurostar. Nu 

worden ze terug opgebouwd 

In Amsterdam werd in 2003 de Westergasfabriek (1885) omgebouwd tot een levend 

cultuurpark . De gashouder zelf dient er als grote zaal voor congressen, optredens en 

culturele manifestaties,  

 

 

Herzele: Korsetterie Luxus 
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De Korsetterie Luxus, gelegen in het centrum van Herzele, een combinatie van 

woonhuis-ateliers is na de ingebruikname in 1928 nauwelijks veranderd. Het houten 

blok waarop de zinken patronen werden gesneden, de ijzeren lift, de ruimte waar de 

thuiswerksters hun stukken kwamen afgeven en hun loonzakje in ontvangst namen, 

de eerste stikmachines en de apparatuur waarmee semi-manueel gaatjes worden 

gemaakt in de korsetten. Alles is er nog. De site is een soort tijdscapsule. Je stapt er 

terug naar 1928. 

In 2005 bestond er een plan, door de eigenaar, om het pand tot een site-museumpje 

om te vormen, maar dat ging niet door 

Het pand staat nu te koop voor 500.000 euro op Immoweb en daar kun je via een 

reeks foto’s een beeld krijgen van de site: 

De vrees is dat het zal verkocht worden om af te breken en appartementen te 

bouwen, een tendens waar het bestuur van Herzele stilaan berucht voor is. De 

gemeente zelf zegt  financieel niet in staat te zijn om het pand aan te kopen. De vraag 

werd al gesteld en het antwoord was negatief, om financiële redenen.         

Ongelooflijk, maar deze site werd door monumentenzorg zelfs niet geïnventariseerd. 

Bij dit soort inventarissen wordt vooral naar de gevel gekeken, zelden naar wat daar 
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achter steekt. Voor industrieel erfgoed zit het belangrijkste vaak achter een banale 

gevel, en de door de diensten van onroerend erfgoed gehanteerde werkwijze gaat 

daar veelal aan voorbij. Buurtbewoners, leden van VVIA en van plaatselijke 

heemkringen, kennen veel van deze sites en het Agentschap Onroerend Erfgoed zou 

er goed aan doen om - zoals in andere landen - hen actief in te schakelen bij het 

signaleren en inventariseren van sites. 

 

 

 

 

VLAAMS-BRABANT 

   

Brouwerij Eylenbosch 

 

De brouwerij Eylenbosch werd opgericht in 1894 (volgens sommige bronnen 1851) 

door Emiel Eylenbosch. Ze ligt bovenop de heuvel, langsheen de Ninoofse steenweg 

in Schepdaal. Van op de  brouwtoren heeft men een prachtig zicht over het 
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Pajottenland. Daarom werd er in 1961 op deze een  metalen constructie aangebracht, 

die dienst deed als uitkijktoren. 

Het was lange tijd één van de belangrijkste geuze- en kriekbrouwerijen. In 1989 werd 

de brouwerij overgenomen door concurrent De Keersmaeker uit Kobbegem dat deels 

in handen was van Alken-Maes. In 1991 werd de productie stilgelegd en werden de 

gebouwen enkel nog gebruikt als opslagplaats. In 2004 werd de installatie ontmanteld 

en kwam de brouwerij leeg te staan. Ze werd in de jaren nadien herhaaldelijk 

gekraakt en was de prooi van vandalisme. 

Alhoewel ze de omgeving domineert en historische belangrijk is, werd ze niet 

beschermd, maar in 2012 opgenomen in de vastgestelde inventaris van het 

bouwkundig erfgoed. 

Nu krijgt de brouwerij na jaren leegstand een herbestemming tot een combinatie van 

55 woningen en zo’n 3.000 m² commerciële ruimte. De werken zouden in 2021 

moeten klaar zijn. 

Ook het bier komt terug op de markt.  In 2018 werd het initiatief genomen om de 

Oude Gueuze- en Kriek-bieren van Eylenbosch te herlanceren, via crowdfunding.  

 

 

Heetveldemolen voelt de gevolgen van COVID-19 
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De Heetveldemolen in Tollembeek is een oude watermolen op de rivier de Mark, die 

nog steeds in werking is. Ze bezit een metalen onderslagrad met een diameter van 

4,50 m en een breedte van 90 cm, dat in 2014 vernieuwd werd. Ze wordt ontsloten 

door een bijzonder actieve vrijwilligersvereniging, de Heetveldemolen vzw.   Die 

ontving in 2018 van het Agentschap Onroerend Erfgoed de prijs “Participatie”. Het 

produceren van meel en bloem, BarRichard, de molendagen, de restauratiewerken 

aan de molensite, en nog veel meer gebeurt enkel met vrijwillige medewerkers. De 

inkomsten van deze activiteiten zijn bestemd voor het onderhoud van de molensite. 

COVID-19 zal belangrijke gevolgen hebben voor de inkomsten en de werking van de 

vzw, die nu reeds alle activiteiten moest annuleren en voor de toekomst vreest. Steun 

is welkom. 

 

 

 

 

BRUSSEL 

   

Wie wil (gratis) industriële rolbrug uit Laken? 
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Wie dat wil, kan een iconische rolbrug, afkomstig uit een failliete steenhouwerij in de 

Emile Delvastraat in Laken, gratis afhalen. Als er geen nieuwe bestemming voor de 

brug wordt gevonden wordt ze gesloopt in mei, op het moment dat op de site een 

woningbouwproject van start gaat.  

 

 

Byrrh is nu BE-Here 

 

De oude Byrrh-gebouwen in Laken (1925, ontworpen door de Parijse architect 

Anatole Laquerriere, in opdracht van de firma Violet) werden herbestemd to ' Be-

Here' . In 1997 werden gevels en bedakingen door het Brussels Gewset beschermd, 

en in 2007 kocht het OCMW van Brussel het Byrrh-gebouw aan om er een hotspot 

voor stedelijke economische activiteiten. 

Be-Here heeft een totale oppervlakte van 9.055 vierkante meter. Daarvan is 4.450 

vierkante meter opgedeeld in ruimtes van 200 tot 600 vierkante meter die onderdak 

bieden aan start-ups of bedrijven in ontwikkeling. Daarnaast biedt het complex 

bureaus van 10 tot 70 vierkante meter aan, en ook culturele projecten en initiatieven 

uit de sociale economie kunnen er terecht.     

Aankoop en renovatie kostten bijna 20 miljoen euro. 

Het Brusselse OCMW betaalde 51 procent van de kosten, het Brusselse gewest 22 
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procent en het Europese fonds voor regionale ontwikkeling EFRO 27 procent, in het 

kader van ‘Doelstelling 2013: Samen investeren in stedelijke ontwikkeling!’ kreeg het 

gebouw een nieuwe bestemming. 

 

 

 

 

NOORD-FRANKRIJK  

 

Campagne voor de redding van schoorstenen 

 

In Quesnoy-sur-Deûle diende de cultureel-artistieke vereniging Le Non-Lieu in januari 

een bezwaarschrift tegen de mogelijke sloping van de schoorstenen van de Van 

Robaeys-vlas fabriek. De sloping was begonnenen en zou zes maanden duren, op 

initiatief van het Établissement public foncier (EPF, Openbare Grondmaatschappij). In 

hun bezwaarschrift verwoordden ze de stemmen van burgers die pleitten voor het 

behoud van de twee schoorstenen . 

Eind februari werd de sloopvergunning geschorst door het gemeentebestuur, dat een 

nieuwe en “verdere" studie over de herbestemming van de site vraagt. Het is 
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andermaal een bewijs van het belang van de tussenkomst van de civiele 

maatschappij om het industrieel erfgoed veilig te stellen 

 

 

 

 

SPANJE  

Suikerfabrieken in Andalusië 

 

De Antwerpse fotograaf Ludo Slabbaert  schonk 21 foto’s van zijn tentoonstelling 

«Ingenios en ruinas. La herencia olvidada» (Suikerfabrieken in Ruïne. Het Vergeten 

Erfgoed) aan het museum van Nerja. Die tentoonstelling liep van 12 januari tot 8 

maart.        

De foto's, op forex en aluminium, zullen deel uitmaken van de eigen collectie van het 

museum, hoewel ze geen deel uitmaken van de permanente tentoonstelling. Het is de 

bedoeling dat ze gebruikt zullen worden op andere plaatsen die verband houden met 

de suikerindustrie. Torre del Mar en de stad Málaga hebben al hun interesse getoond, 

via onze collegae van de a Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio 

Industrial de Málaga (Vereniging voor de verdediging van de schoorstenen en het 

industrieel erfgoed van Málaga) 

In het onlangs verschenen suikernummer van het Vlaams-Nederlands tijdschrift 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=2352b877ba&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=64dca6b8b6&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=371c0c2b6b&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9d35d237ce&e=9757428659


 

‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ is een uitgebreid artikel over de suikernijverheid 

in Málaga opgenomen, waarin ook over Nerja en Torre del Mar gehandeld wordt. 

 

    

JA - IK STEUN VVIA  

 

 

 

Volg ons op de sociale media :  
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