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31-05-2020 

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 

 

Door een technisch probleem trad er vertraging op bij de opmaak en verzending van deze 

nieuwsbrief. 

Excusese daarvoor  

 

 

 

 

COVID-19  

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

Bij het uitbreken van de Corona-pandemie plaatsten we - als eersten - reeds een 

waarschuwende tekst op onze website. Vandaag zijn we een paar maanden verder, 

en de invloed van COVID-19 op onze maatschappij, de economie, cultuur en erfgoed 

laat zich in alle landen voelen. 

De noodkreten van de erfgoedsector klinken overal - van de grote instellingen tot de 

kleintjes. Maar het wordt langzaam maar zeker duidelijk dat vooral de kleintjes het 

slachtoffer zullen worden. 
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Tijdens de quarantaine-periode waren alle activiteiten afgelast. Met VVIA namen we 

het zekere voor het onzekere, en annuleerden alle activiteiten en plaatsbezoeken tot 

en met einde juni, en indien nodig langer. Ze worden verschoven naar een ogenblik 

dat de kust volledig veilig is - en voor veel organisaties wordt dat 2021. 

Met VVIA volgen we samen met buitenlandse collegae de toestand op - maar kijken 

we ook wat met moderne media mogelijk is. VVIA had voor dit jaar een ambitieus 

programma van activiteiten, maar vandaag kunnen we nog niet zeggen wat en 

wanneer mogelijk zal zijn. We hopen einde juni al iets te kunnen aankondigen, 

uiteraard nog onder alle voorbehoud. 

 

 

 

HET BELANG VAN LEDEN 

Op deze e-nieuwsbrief hebben zich intussen meer dan 1000 personen 

geabonneerd. Dat is mooi en toont dat er in Vlaanderen ook heel wat 

belangstelling bestaat voor het industrieel erfgoed 



 

We proberen (zeker in deze COVID-19 tijd) van dit elektronisch medium een 

stevig informatie'tijdschrift' te maken, dat meer dan wat korte berichten en 

aankondigingen bevat. Elke maand zetten vrijwilligers zich in om interessante 

berichten te vinden, te redigeren, van illustraties te voorzien, en tot deze e-

nieuwsbrief te bundelen. 

 

Jammer genoeg kunnen wij op dit ogenblik (nog) geen plaatsbezoeken of 

activiteiten aanbieden. Ook VNODIA, de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag 

voor Industriële Archeologie werd naar volgend jaar uitgesteld... 

Wat het najaar zal brengen = ????? 

 

Maar, Molens Malen niet van Wind alleen... 

We vinden het spijtig dat het merendeel van degenen die deze e-nieuwsbrief 

ontvangen (nog) geen lid zijn van onze Vlaamse Vereniging voor Industriële 

Archeologie. 

Deze nieuwsbrief is natuurlijk gratis, en lidmaatschap is betalend ... 

TWIJFEL ER DUS NIET AAN: WORD LID VAN 

VVIA 

Het belangrijkste is dat Uw lidmaatschap ook uw appreciatie uitdrukt voor al die 

vrijwilligers die, onbezoldigd en met veel enthousiasme, zich inzetten voor ons 

industrieel erfgoed. Onverdroten, zonder structurele subsidies, sedert 1978. 

 

 

 

Tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek  
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Via cyberspace wordt tussen Vlamingen en Nederlanders hard gewerkt aan de 

voorbereiding van de jaargang 2020 van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed 

van Industrie en Techniek.  

Onze leden ontvingen enkele weken geleden het eerste nummer deze jaargang. 

Nummer 2 is bijna klaar en dan kan de drukker de persen laten draaien. 

Het is gewijd aan immaterieel erfgoed van nijverheid en techniek - een bij ons nog 

sterk verwaarloosde invalshoek - en zal vier bijdragen bevatten 

 Het immaterieel erfgoed van industrie en techniek: een inleiding 
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 Borging door vrijwilligers. Het Nederlandse model voor borging van het 

molenaarsambacht 

 Van bakovens bouwen tot pompen boren. Doorgeven van technische kennis 

als museale taak 

 Hoe behouden we de kennis over stoommachines? 

Vervolgens zijn volgende themanummers voor 2021-2022 gepland 

- een nummer over metaalconstructies en -constructiefirma’s 

- een nummer over landschapsverandering onder invloed van grondstoffenwinning 

- behoud en herwaardering van fabrieksschoorstenen 

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

Een goeie reden om lid te worden 

 

 

JA - ik word lid van VVIA  
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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). 

De tentoonstelling beschikbaar voor andere locaties - geplande opstellingen deze 

lente werden door Corona geannuleerd.  Vanaf nu ze kan, "onder voorbehoud van 

Covid-19"  gereserveerd worden door culturele centra, bibliotheken, musea, 

ontmoetingscentra, lokale verenigingen - kortom overal waar iemand er interesse 

voor heeft.;De tentoonstelling kan grais ontleend worden - enkel vervoer en 

verzekering zijn ten laste van de ontlener.t 

Info vind je door op deze verbinding te klikken. 
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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 is  de laatste werkzame ringoven (Hoffmann-oven) in Vlaanderen. 

De traditionele stenen en tegels zijn uitstekend geschikt voor de restauratiesector. De 

steenbakkerij is nu echter 'zonevreemd', en 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. Ook dit is behoud van immaterieel erfgoed ! 

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

samenwerking met de eigenaar, de site open. We hebben een interessant 

programma voorzien, waarbij we deze steenbakkerij ook een Europees visitekaartje 

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=a0150fc2c7&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=98eb31116c&e=9757428659


 

willen geven. 

Voorlopig is deze activiteit nog niet afgelast - dus: noteer dit maar in uw agenda ! 

En, als een plaatsbezoek niet mogelijk is, dan vinden we wel een andere manier om 

de site en zijn problematiek in de aandacht te plaatsen. 

 

 

 

 

VERGETEN INDUSTRIEEL ERFGOED 

 

In vorige e-nieuwsbrief deden we een oproep, voor gebouwtjes waar we vaak aan 

voorbijlopen, zonder re te bemerken of zonder ons bewust te zijn van hun belang: 

elektriciteistcabines of transformatorhuisjes. Er kwamen al heel wat tips binnen - en 

die zullen we zo dra mogelijk, in juli-augustus, via onze website ontsluiten. 

Maar het is duidelijk nog maar een topje van een ijsberg. 

Vandaar dat we met VVIA opnieuw de oproep doen 

Stuur ons de beschikbare gegevens, een foto en de exacte locatie van 

elektriciteitscabines in Uw buurt. 

Wij proberen dan ook om op basis van alle beschikbare gegevens een eerste 

relevante lijst op te stellen,en deze in het najaar aan Minister Diependaele te 

mailto:administratie@vvia.be?subject=elektriciteitscabines


 

bezorgen als voorstel tot bescherming. Door COVID-19 (opnieuw !) liggen de 

prioriteiten van de overheid nu ietwat anders. 

 

 

JA - ik word lid van VVIA  

 

 

 

HET EFFECT VAN COVID-19 

OP INDUSTRIEEL ERFGOED 

 

Dat de huidige pandemie invloed zal hebben op de wijze waarop we nu en in de 

toekomst omgaan met industrieel erfgoed, staat als een paal boven water. Maar welk 

effect ? Dat verschilt van land tot land, van cultuur tot cultuur. Dat effect zal anders 

zijn naargelang de wijze van beheer van het erfgoed, wie de beheerder is. 

Italiaanse collegae openden een kanaal op Youtube , met daarin videos met de 

meningen van betrokkenen en erfgoedspecialisten uit heel de wereld. Op het ogenblik 

dat we dit schrijven zijn er al 21 videos te bekijken, van Venezuela tot België... 
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EUROPA 

Manifest ‘Cultural Heritage: a powerful catalyst for the future of 

Europe’ 

"Cultureel erfgoed: een krachtige katalysator voor de toekomst van 

Europa" 

 

Op 9 mei 2020, ter gelegenheid van de Dag van Europa, die dit jaar de zeventigste 

verjaardag van de Schuman-verklaring en de start van het Europese integratieproces 

markeert, hebben de leden van de Europese erfgoedalliantie tijdens een webinar het 

startsein gegeven voor het Europa-manifest "Cultureel erfgoed: een krachtige 

katalysator voor de toekomst van Europa". 

Dat heeft tot doel een krachtige boodschap van solidariteit, hoop en eenheid over te 

brengen aan de Europese leiders en burgers in een tijd waarin Europa en de hele 

planeet worstelen om een ongekende crisis als gevolg van het COVID-19-virus te 

boven te komen. Door middel van dit Manifest geven vertegenwoordigers van grote 

Europese en internationale erfgoednetwerken die deel uitmaken van de Europese 

erfgoedalliantie uitdrukking aan de bereidheid van de bredere erfgoedwereld om bij 

te dragen aan het onmiddellijke sociale en economische herstel van Europa en aan 
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de vooruitgang van het Europese project op de langere termijn; 

In het Manifest van de Dag van Europa worden ook zeven van de belangrijkste 

manieren genoemd waarop het cultureel erfgoed als katalysator voor positieve 

veranderingen kan fungeren. 

Het Manifest van de Dag van Europa staat open voor ondertekening door individuen 

en organisaties. VVIA was één van de eerste niet-internationale organisaties om het 

manifest ook te onderschrijven, en roept alle organisaties en erfgoedzorgers in 

Vlaanderen op om zulks ook te doen. Verschillende deden zulks al, maar in de lijst 

valt het ontbreken nog een aantal organisaties op. De tekst van het manifest is nu 

in  verschillende talen beschikbaar, w.o. het NederlNDS             

U kunt het webinar hier bekijken en het manifest hier ondertekenen. 

 

 

 

 

EUROPEAN HERITAGE AWARDS 

EUROPA NOSTRA AWARDS 2020 
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Vorig jaar was onze Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie bij de 

prijswinnaars, en ontvingen we een award for dedicated service - voor onze inzet voor 

industrieel erfgoed gedurende meer dan jaar.  

 

Nu hebben Europese Commissie en Europa Nostra hebben de 2020-winnaars van de 

Europese erfgoedprijzen / Europa Nostra-prijzen bekendgemaakt. Dit zijn de hoogste 

onderscheidingen in Europa op het gebied van erfgoed. De Awards van dit jaar gaan 

naar 21 voorbeeld-prestaties uit 15 Europese landen. 

Erfgoedliefhebbers en supporters uit Europa en de hele wereld kunnen online 

stemmen op hun favoriete prijswinnaars en beslissen welke prestatie dit jaar de 

Public Choice Award zal winnen. De uiterste datum voor de stemming is 1 september 

2020. 

 

Onder de winnaars zijn 

  de LocHal in Tilburg (Nederland), die tot 2009 de belangrijkste werkplaats 

van de Nederlandse Spoorwegen was. Een aantal factoren, waaronder een 

groeiende waardering voor het industriële erfgoed, heeft ertoe geleid dat de 

LocHal bewaard is gebleven en getransformeerd werd tot het culturele 

centrum van een nieuw, levendig stedelijk gebied. 

 de recente restauratie van de Iron Bridge (Verenigd Koninkrijk) de eerste 

ter wereld die in 1779 in gietijzer werd gebouwd, en een symbool van de 

Industriële Revolutie. Noodzakelijke ingrepen zijn uitgevoerd om de 

oorspronkelijke structuur en materiaal te behouden, waardoor de brug weer in 

zijn oude glorie en pracht wordt hersteld tot genot van toekomstige 

generaties. 

 Don Duco (Nederland) die zijn leven heeft gewijd aan het behoud van de 

herinnering aan het wereldwijde culturele erfgoed in verband met het gebruik 

van tabak en in het bijzonder het gebruik van pijpen. Hij heeft tabakspijpen en 

andere rookwaren uit de hele wereld en uit vele verschillende historische 

periodes verzameld, onderzocht en tentoongesteld. 
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2021 Europees Jaar van het Spoor 

 

 

De Europese Commissie heeft voorgesteld om 2021 uit te roepen tot het Europees 

Jaar van het Spoor, omdat er volgend jaar een aantal belangrijke verjaardagen te 

vieren zijn: de 175ste verjaardag van de allereerste spoorverbinding tussen twee EU-

hoofdsteden (Parijs-Brussel, via Kortrijk en Gent), evenals 40 jaar TGV, 30 jaar ICE 

en de twintigste verjaardag van het eerste spoorwegpakket van de EU. 

Hoewel het besluit nog niet formeel is genomen of gecommuniceerd, is het duidelijk 

dat binnenkort een officiële mededeling zal komen. EFAITH, de Europese Federatie 

van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed, volgt het dossier op de voet 

en publiceerde de reeds beschikbare informatie op haar website. 

 

De voornaamste bedoeling van de Europese Commissie is bij te dragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal op het vlak van 

vervoer. Met een reeks evenementen, campagnes en initiatieven zal het spoor in 

2021 worden aangeprezen als een duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze. 

Het is dus geen campagne waarbij de geschiedenis en het erfgoed van de 
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spoorwegen centraal staan. 

EFAITH wil, samen met zijn leden, partners en contacten, ook duidelijk maken welk 

de impact was van spoorlijnen op het sociaal, economisch en politiek weefsel en 

gebeuren in Europa vanaf de jaren 1840. En op welke wijze het erfgoed daarvan ook 

vandaag een impact heeft op de identiteit van regio’s en gemeenten. 

Daarbij wordt een campagne gestart om de schijnwerpers te plaatsen op bedreigd 

spoor-erfgoed, en te pleiten voor de redding en opwaardering van oude stations die 

staan te vervallen, infrastructuur, roestend rollend materiaal,... Op hun website staat 

(in verschillende talen) een vragenlijst waarmee bedreigd spoorerfgoed kan 

gesignaleerd worden. 

 

 

 

 

EUROPEES ERFGOEDLABEL AANVRAGEN 

 

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de 

toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat. Een intra-Belgisch 

secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de 

Vlaamse gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige 
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Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk 

voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Een jury selecteert op basis van de 

ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. 

Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers, en in het bijzonder bij de 

jongeren, dat zij deel uitmaken van de Europese Unie. De uitgangspunten zijn 

gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk 

Europees erfgoed. Met dit initiatief wil de Europese Unie bovendien de nationale en 

regionale diversiteit en interculturele dialoog waarderen. 

Iedereen kan - voor 4 september - een site voorstellen 

 

 

 

 

MONITOR ONROEREND ERFGOED  

De monitor onroerend erfgoed Vlaanderen presenteert onderbouwde cijfers over het 

onroerend erfgoed en de erfgoedzorg in Vlaanderen.  Het Agentschap Onroerend 

Erfgoed actualiseert de cijfers jaarlijks en voegt regelmatig nieuwe indicatoren toe. 

Met wat zoeken kun je er heel wat boeiende cijfers en gegevens ontdekken, o.m. 

hoeveel geld drie industrieel erfgoedsites ontvangen via meerjarige premie-

overeenkomsten. 

Iedere burger kan aan de minister of het agentschap Onroerend Erfgoed vragen om 

een goed of gebied te beschermen - maar blijkbaar maakt de burger daar (te) weinig 

gebruik van en liep halveerde het aantal aanvragen tussen 2013 en 2018 (76 

aanvragen) en 2019 (77 aanvragen). 

Interesssant zijn de gegevens over de meerjarige premie-overeenkomsten. Dit zijn de 

bedragen die, gespreid over een aantal jaren, als subsidie gereserveerd worden voor 

een aantal grote werken. Daarbij zijn nu drie grote dossiers van industrieel erfgoed, 

nl. Beringen-Mijn (22.893.444 euro), de mijn van Waterschei (8.062.386 euro) en de 

oude centrale van Zwevegem (3.173.990 euro). Is dat veel ? Ja, maar zulks moet 

gerelativeerd worden. Voor de Sint-Martinuskerk in Aalst werd 17.587.528 euro 

ingecshreven, voor de OLV Basiliek van Tongeren 12.635.151 euro. En eigenlijk zou 
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je deze cijfers moeten berekenen op basis van het aantal vierkante of kubieke meter 

dat aangepakt wordt. Wie doet die oefening eens ? Dan zijn we overtuigd dat - relatief 

- het industrieel erfgoed niet als duurste uit de bus komt. 

 

 

 

 

MOLENAMBACHT EN IMMATERIEEL 

ERFGOED  

 

Immaterieel erfgoed is de laatste jaren sterk in opmars, gevolg van de UNESCO-

Conventie uit 2003. Echter, in Vlaanderen en in Europa globaal, is eer nog (te) weinig 

aandacht voor het immaterieel erfgoed van nijverheden. Toch werd precies die 

problematiek al veel vroeger aangekaart, jaren voor de discussies die tot de 

UNESCO conventie leidde. 

Reeds tijdens de eerste TICCIH congressen (o.m. Zweden, 1978) waren er boeiende 

tussenkomsten van een Japanse prof (Shuji Ohashi) over de wijze waarop in Japan 

de tradities doorgegeven werden (o.m. van het zwaardsmeden en putboren) en hoe 

'ambachten' en 'ambachtslieden' konden beschermd worden om hun kennis en 
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ervaring door te geven. Hij benadrukte constant dat niet het materiële resultaat het 

belangrijkst was, maar wel de "geest" waarin en waarmee ze tot stand gebracht 

werden. Oude technieken waren er niet omwille van de oude technieken 'an Sich', 

maar wel omdat ze drager waren van iets immaterieels, een geestelijk goed. De 

technieken waren er niet, en konden niet zonder een pak filosofie, dat de techniek 

droeg.   

Het is vanuit de Oosterse filosofie dat ook het begrip 'immateriële cultuur' in het 

westen doorgedrongen is - maar we hebben er iets 'anders' van gemaakt, als je de 

discussie over zwartepieten en carnaval van Aalst wat gevolgd hebt. 

 

Intussen verdween veel industriële immateriële cultuur. De knowhow van de oude 

touwslagerijen van Hamme en omgeving is verdwenen. Zelfs de kennis en ervaring 

van het traditionele vlaszwingelen is zo goed als weg. Waar zit de kennis van het 

klinknagelen ? 

Het vak van de molenaar kon gelukkig opnieuw opgekrikt worden en doorgegeven 

via de cursussen ‘vrijwillige molenaar’ die als een paar decennia ingericht worden. 

Vandaar terecht dat nu gepleit wordt voor de erkenning van dit ambacht als 

immaterieel erfgoed - want zonder hen kunnen we wind- en watermolens niet (veilig) 

aan het draaien houden. En, met molens zijn ook heel veel immateriële tradities en 

gewoonten verbonden. Een beetje ‘op zijn Japans’... 

Laat dit een begin zijn, en laten we eens een inventaris maken van dit soort 

immaterieel erfgoed dat in Vlaanderen nog overleeft - het minstens registreren, maar 

ook nagaan op welke wijze het een plaats kan krijgen vandaag en morgen. 

 

 

 

 

ARCHIEFWEZEN 

   

In 2003 verwierf het Algemeen Rijksarchief de archieven van twee pioniers in elektro, 

nl. de Manufacture Belge de Lampes Electriques (M.B.L.E.) uit de periode 1911-

1998. MBLE was een onderneming gespecialiseerd in de productie van 
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elektrotoestellen, die afhing van Philips België. Ook het archief van Philips België 

(1919-2004) werd bij het Rijksarchief gedeponeerd. Beide bestanden zijn intussen 

geïnventariseerd en klaar voor onderzoek. De inventarissen kunnen als PDF van de 

website van het Rijksarchief gedownload worden 

 

 

 

 

ANTWERPEN 

   

Schooltjalk Cornelius naar Doel, voor 1 euro verkocht door 

Stad Antwerpen 

De tsjalk ligt momenteel op de Droogdokkensite in Antwerpen. Hij  wordt naar een 

werf in Doel vervoerd voor de renovatie. Het doel is om het schip in twee jaar op te 

knappen, om het nadien in te zetten voor boottochten, opleidingen, teambuildings, 

schoolreizen, deelnames aan maritieme festivals, ... 

 

Kasterlee: Gerestaureerde Keeses molen herrijst.  

De molen werd na demontage in een Nederlands atelier grondig gerestaureerd, en de 

heropbouw is nu bezig 

      

Mechelen: Nieuw leven voor oude Inofer site 

Tot 2013 bevond zich op de site van 11.000 m² een perserij voor non-ferro metalen. 

Voorheen waren er ook een mouterij en een rubberfabriek (Le Caoutchouc Récupéré) 

gevestigd. De site werd verlaten toen de laatste gebruiker Inofer in faling ging. Einde 

december werd de brownfieldconvenant door de Vlaamse Regering goedgekeurd en 
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nu wordt de de herbestemming reëel 

 

 

 

  

LIMBURG 

   

Vlaanderen voorziet geld voor stabilisering Riemstse 

mergelgroeven 

Het stabiliteitsvoorstel is onderdeel van het onroerenderfgoedrichtplan voor de 

Riemstse mergelgroeven. Dat actieprogramma is uitgewerkt door een stuurgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van het agentschap Onroerend Erfgoed, het 

agentschap Natuur en Bos, de gemeente Riemst en IOED Oost-Haspengouw en 

Voeren. Hoeveel geld de Vlaamse Overheid zal ter beschikking stellen, en hoe de 

kostenverdeling zal gebeuren is nog niet bekend. 

 

Kerkhof Beringen-Mijn     

Het kerkhof van Beringen-Mijn werd in de jaren vijftig gebouwd voor de inwoners van 

de parochie Beringen-Mijn en is een stille getuigen van de migratie in de streek. Hier 

lagen mijnwerkers, Belgen, Polen, Italianen, Grieken, Russen, Duitsers, Letten en 
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nog zoveel andere nationaliteiten naast mekaar begraven. 

De vier oudste percelen werden zopas geruimd. Vierhonderd graven gingen verloren 

en daarmee verdwijnt het oude hart van het kerkhof. In Beringen zelf was men zich te 

laat bewust van wat er stond te gebeuren en ook de erfgoedverenigingen grepen niet 

in tot het te laat was. Door een tussenkomst van Heemkkundige Kring Beverlo en 

erfgoedvereniging Citévolk Spreekt konden op de valreep twintig graven die 

representatief zijn voor het cultureel en funeair efgoed, gered worden. Ook een aantal 

ornamenten zullen werden door vrijwilligere gedemonteerd en in veiligheid gebracht. 

Citévolk Spreekt maakte ook een inventaris met foto's en filmopnames. 

In Vlaanderen werden recent wel een aantal graven wettelijk beschermd. Maar dat 

zijn graven van grote figuren of ontworpen door belangrijke kunstenaars. Dat een 

kerkhof, zoals dat in Beringen, ook een uiterst belangrijke bron voor de sociale 

geschiedenis kan zijn, daarvan is men zich nog niet bewust. Zowel de gemeente 

Beringen als monumentenzorg lieten hier een kans liggen om dat sociale aspect voor 

de toekomst veilig te stellen. De steenkoolmijn van Beringen, de 'cité', de 

infrastructuur, de kerk, het kerkhof vormen een uniek erfgoed op Europese schaal. 

Daarvan werd (weer eens) een brokje van weggeknipt. 
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OOST-VLAANDEREN  

 

Boottrekkers langs de Dender 

Het #STROOM-project, zet erfgoed langs spoor en Dender in Aalst, Denderleeuw, 

Ninove, Lede en Erpe-Mere aan de hand van een wandel- en fietsbrochure en 

informatieborden. Denderleeuw was gekend voor zijn vele boottrekkers. Rond 1860 

telde de gemeente zo’n vijftig schippers en een honderdtal schiptrekkers. Als 

eerbetoon aan deze wordt hun verhaal nu op een bord aan de Schiptrekkersbrug 

verteld. 

       

Project Molens van Deinze 

start zodra omgevingsvergunning verkregen is: “Waardevol industrieel erfgoed blijft 

behouden” 

 

Aalst: ‘d’elletriekfabriek’ 

Vorige zomer namen we deel aan een plaatsbezoek aan de oude elektriciteitscentrale 

in Aalst, op vraag van de kwaliteitskamer 'De Kaaien' en in aanwezigheid 

van  vertegenwoordigers van de de dienst ruimtelijke ordening van de stad. Het was 

een boeiend bezoek, waarbij we een aantal meningen en visies konden ventileren. 

Zopas werd er tussen stad en de ontwikkelaar een akkoord gesloten, waarbij 

gegarandeerd wordt dat de turbinehal en de aanwezige schouw niet gesloopt worden. 
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Op welke wijze met andere adviezen rekening gehouden werd/wordt weten we niet. 

 

 

 

  

VLAAMS-BRABANT  

 

Hoegaarden:  Vierkante schoorsteen terug opgebouwd  

Tijdens de sloping in oktober vorig jaar ging schoorsteen van de voormalige brouwerij 

Coenegras, hoewel die bewaard had moeten blijven. De bouwvergunning had het 

behoud opgelegd. De vzw Hoegaards Erfgoed had aangeklaagd, en nu werd de 

schoorsteen gereconstrueerd. 

Hoegaarden had ik het verleden reeds veel van zijn brouwerserfgoed verloren. De 

brouwerij Tomsin aan de Vroente werd ooit vervangen door een parking. Recent werd 

de schoorsteen en aanbouw van de brouwerij Nijs aan ’t Paenhuys in de 

Stoopkensstraat afgebroken. 
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WEST-VLAANDEREN  

 

Lo-Reninge: Markeymolen 

Provincie draagt Markeymolen over aan stadsbestuur van Lo-Reninge . Omdat de 

Provincie geen recht meer heeft op subsidiëring bij de restauratie van molens, terwijl 

gemeenten weel nog kunnen rekenen op tussenkomst van de Vlaamse overheid, 

werd voor deze oplossing gekozen 

         

Zarren : Wullepitmolen 

De gemeente  hoopt zo snel mogelijk te kunnen starten met de renovatie van de 

Wullepitmolen. Die was aanvankelijk maar in 2023 gepland, maar het gevaar op 

instorting was te groot geworden. 

 

Provincie West-Vlaanderen : molendraaipremie. 
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Om molens in stand te houden, moeten ze regelmatig draaien. Daarom stelde de 

Provincie West-Vlaanderen in 2001 al een 'molendraaipremie' in. Die wordt nu 

opgetrokken. 

 

Oostduinkerke: Navigo visserijmuseum wordt sterk uitgebreid 

Voor de bouw van een museumdepot en een demonstratiekeuken wordt een 

investering van ruim 2 miljoen euro uitgetrokken 

 

Izegem: Nieuw conservatieatelier voor museum Eperon d'Or 

In 2018 won 'Eperon d'Or' de Onroerenderfgoedprijs. Als laureaat ontvingen ze 2.500 

euro en als winnaar ook nog eens 12.500 euro. Met deze middelen wordt de uitbouw 

van het conservatieatelier voor het in dit pand gevestigde schoeisel- en 

borstelmuseum gefinancierd                          

 

Zwevegem: Sint-Pietersbrugje in ere hersteld 

Deze sedert 2004 beschermde ijzeren ophaalbrug dateert van 1892. Ze overleefde 

zowel de twee Wereldoorlogen als de ingrijpende verbredingswerken van het 

Kanaal.  Het werd in opdracht van de Vlaamse Waterweg gerestaureerd, o.m. op 

basis van het originele plan uit 1892 en volgens de normen van het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. De restauratiewerken startten in maart 2019 en sedert einde mei 

zijn de werken afgelopen.  

 

Kuurne: restauratie schoorsteen roterij Sabbe 

De restauratie van de voormalige vlasroterij Sabbe is een belangrijke stapsteen in de 

ontwikkeling van het Vlaspark, dat de Intercommunale Leiedal en de gemeente 

Kuurne langsheen de Leie willen ontwikkelen. De roterij werd in de jaren 1930 

opgetrokken, en viel zo'n 40 jaar later stil. In 2006 werd de roterij als monument 

beschermd, met inbegrip van de schoorsteen, een stoomketel en een stoommachine 

met toebehoren. VVIA stelde de site in 2018 open tijdens het Europees Jaar van het 

Cultureel Erfgoed. Omdat de schoorsteen sedert geruime tijd sterk overhelt, startte de 
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schoorsteenfirma Coornaert op 8 mei met de restauratie daarvan. 

 

 

 

 

 

NEDERLAND 

              

Onderscheidingen. 

Wie zich in Nederland inzet voor verenigingen en erfgoed wordt onderscheiden. Dit 

jaar Er zijn 2961 vrijwilligers gedecoreerd. 

Ton Könst, die zich al ruim 20 jaar inzet voor de Nederlandse Gemalen Stichting en 

een reeks andere organisaties werd verheven tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau. 
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Ton herstelde de, in 1904 gebouwde, stoomketels van het historisch stoomgemaal De 

Purmer-Noord en bracht ze weer in bedrijf. Ook herstelde hij het uit 1663 stammende 

slingeruurwerk van de kerktoren van de Grote Kerk in De Rijp en het 17e-eeuwse 

torenuurwerk van de voormalige kerk aan de Oost-Graftdijk in De Rijp. 

 

Rotterdam: Verbouwing Fenixloods II van start gegaan 

Fenixloods II op Katendrecht in Rotterdam wordt getransformeerd tot een 

Landverhuisersmuseum. Stichting Droom en Daad opent in 2023 een museum om de 

miljoenen landverhuizers te herdenken die in de negentiende eeuw Europa en 

Rotterdam achter zich lieten. 

 

Amsterdam: grootschalige plannen tot herbestemming Van 

Gendthallen 

De Amsterdamse Van Gendthallen staan er al tientallen jaren verlaten bij, maar daar 

komt binnenkort verandering in! In samenwerking met eigenaar Eduard Zanen en 

PEAK Development werkt Braaksma & Roos Architectenbureau aan het ontwerp voor 

restauratie en herontwikkeling van het indrukwekkende industriële complex. In 

aansluiting op de transformatie van het rauwe fabrieksterrein op Oostenburg tot 

levendige nieuwe stadswijk worden de karakteristieke hallen vanuit hun individuele 

kwaliteiten nieuw leven ingeblazen met een bijzondere verscheidenheid aan 

functies.                                 

 

Wat met opvallende oude, industriële kraan aan het 

Merwedekanaal in Utrecht 

Rijkswaterstaat, de vorige eigenaar, organiseerde eind vorig jaar een openbare 

verkoop van de beschermde kraan. Iedereen kreeg de kans een bod uit te brengen 

en eind april is de kraan verkocht voor 32.450 euro. De koper is ondernemer Diya Al 

Gazzali. Die wil echter niet zeggen wat hij er mee van plan is. 

 

Grootste duivenklokkenverzameling in digitaal museum 
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We dachten allemaal dat duivenklokken, 'constateurs' of 'zelfbestatigers' een typisch 

Vlaams verschijnsel waren. Monumentenzorg bij ons beschermde zelfs de fabriek 'La 

Lédoise' waar deze vervaardigd werden. 

Maar we moeten onze mening toch (een beetje) herzien. Een Nederlander heeft de 

grootste verzameling duivenklokken ter wereld, en die is nu te bewonderen in een 

digitaal museum 

 

 

    

JA - IK STEUN VVIA  

 

 

 

Volg ons op de sociale media :  
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