INDUSTRIEEL ERFGOED
IN VLAANDEREN

september 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

De scholen zijn terug begonnen - met mondmaskers.
Na twee maanden relatieve rust in onze bubbels, hierbij een goed gevulde enieuwsbrief, met berichten en informatie die ons tijdens de zomermaanden
bereikten.

COVID-19
Het 'nieuwe normaal' laat elke dag zijn stekels zien. Plannen en vooruitzien is
moeilijk, en wat gepland en aangekondigd is, wordt in veel gevallen geannuleerd. Van
een najaar met activiteiten in binnen- en buitenland blijft er op dit ogenblik maar
weinig meer over. De meeste studiedagen zijn al 'verschoven naar later', de in
volgende maanden geplande erfgoedbeurzen zijn naar volgdend jaar uitgesteld (en

daarbij ook de beurs over industrieel toerisme in Barcelona die pas in juni 2021 zal
plaats vinden, veiligheid eerst).
VVIA had tijdens de Open Monumentendag een bezoek gepland aan de steenbakkerij
Hove in Ninove, maar in overleg met de eigenaars wordt dat naar 'later' uitgesteld.
Binnen de kleine ruimten kan o.i. de veiligheid van bezoekers en begeleiders niet
gegarandeerd worden.
Tijdens de OMD zijn er wel een geleiden bezoeken bij het Ecomuseum en Archief van
de Boomse Baksteen (EMABB) - maar daarvoor moet men zich eerst aanmelden.
In de loop van volgende maanden plannen wij - uiteraard nog onder voorbehoud -,


17 oktober: een geleid bezoek aan de steen- en buizenbakkerij Dumoulin in
Wijtschate



14 november: een geleid bezoek aan het museum 't Aloam in VIane

voor details zie de kalender op onze website, waar U steeds de recentste informatie vindt
en hoe inschrijven (het aantal deelnemers zal steeds beperkt worden, leden VVIA
krijgen voorrang)

Professor R. Angus Buchanan overleden

Op 17 juni overleed Angus Buchanan, enkele maanden na zijn vrouw Brenda (overleden
op 14 april).
Hij werd negentig jaar, en was één van de pioniers van de industriële archeologie.
Zijn ‘Industrial Archaeology in Britain’ (eerste druk bij Penguin Books in 1972) was in
die jaren een bijbel voor zowat iedereen die interesse kreeg voor het thema. In 1968
had bij al de uitgave verzorgd van de beknopte brochure ‘The Theory and Practice of
Industrial Archaeology’ verzorgd (Bath University Press, 42 blz), samen met die
andere pioniers Michael Rix, Frank Atkinson en Kenneth Hudson. Het was het
resultaat van de eerste Bath Conference on Industrial Archaeology die van 3 tot 5

november 1967 plaats vond.
Een eerste contact had ik met Angus Buchanan in november 1973, en begin 1975
kon ik enkele maanden aan de Universiteit van Bath verblijven en zijn seminaries
volgen. Angus Buchanan was de typische Engelse hoogleraar, kaarsrecht, die in
bijzonder gecultiveerd Engels met studenten en medewerkers omging. Ik leerde er
ook het verschil kennen tussen de overdracht van kennis aan onze universiteiten en
die in Bath. Na een uiteenzetting (bv over het verschil tussen wetenschap,
technologie en techniek) kregen de studenten een literatuurlijst en werden ze
verzocht zo veel mogelijk te lezen en op basis van hun lectuur een/hun mening te
vormen. Een week later liet iedereen vanaf ‘s morgens zijn antithese los op de these
van de andere, gingen de verschillen in visies in discussie. Tot iedereen ’s avonds op
apegapen lag. De conclusie was dan meestal dat er (nog) geen conclusie was, maar
dat de discussies bijdroegen tot het verfijnen en bijsturen van ieders mening, en dat
iedereen daarop dan maar moest verder bouwen. Kennis ontstaat uit een verschil van
meningen.
Zijn Center for the History of Technology was toen zowat het centrum voor de
ontwikkeling van de industriële archeologie. Het was in Vlaamse ogen ook iets
speciaals. In een paar kleine lokaaltjes wist Angus Buchanan een handvol
enthousiaste mensen rond zich te verzamelen, geen assistenten of doctorandi. Er
was Keith Falconer met zijn Schots accent die, als ‘officer’ van de Council of British
Archaeology de duizenden steekkaarten beheerde van de ‘National Record of
Industrial Monuments’. Die werden van uit alle hoeken van Engeland toegezonden
door vrijwilligers en lokale organisaties. Er was de bejaarde gepensioneerde
gepassioneerde ingenieur George Watkins die met een zware motorfiets GrootBrittannië doorkruiste om stoommachines te registreren en op foto te zetten. Het
universitaire centrum was zeker geen ivoren toren.
Angus was mede-oprichter van de Bristol Industrial Archaeology Society (1967) en
het International Committee for the History of Technology (1968). Nadien ontmoette ik
hem opnieuw bij tal van internationale congressen, zoals in 1978 tijdens de oprichting
van TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage). Hij stond altijd open om zijn kennis, ervaring en contacten te delen. Angus

en Brenda hadden dezelfde passies, waren actief in dezelfde organisaties, en doken
vaak samen op tijdens congressen. Brenda had trouwens internationale faam omwille
van haar research naar de geschiedenis van de vervaardiging van buskruit.
In 1982 publiceerde VVIA een eerste (en overigens enige) Jaarboek. De inleiding
werd geschreven door Angus Buchanan. Daarin wees hij op het Europese karakter
van het industrieel erfgoed: "We are united, in Western Europe, by many cultural and
institutional bonds. Admittedly, the divisions created by different languages remain a
problem to mutual understanding, but with patience this difficulty can be overcome.
What is really significant is that we have so much in common: (...) One more tradition,
however, must be mentioned. That is the experience which we have lived through
together during the last two centuries, in Western Europe and North America, of
industrialization.
More than any other influence, industrialization has shaped our modern civilization..."
Een hommage aan een bijzondere pionier.
(Adriaan Linters)

WEBINARS INDUSTRIEEL ERFGOED
De Britse monumenten-organisatie ‘Historic England’ is voor zijn opleidingen
overgeschakeld op webinars. Daaronder zijn er twee gewijd aan industrieel erfgoed.
Ze werden geregistreerd en zijn nu te bekijken via hun website. Je moet dan wel eerst
een klein programmatie, Adobe Connect, downloaden en Adobe Flash toestaan.

Een eerste webinar was er op 15 juli en daarin geeft Shane Gould (Hoofd Industriële
Erfgoedstrategie, Historic England) een overzicht van deze strategie. Daarna volgt
Norman Redhead (Greater Manchester Archaeological Advisory Service), die het
werk beschrijft van een ambtenaar van de lokale overheid bij de identificatie,
beoordeling en registratie van industriële erfgoedsites tijdens het planningsproces,

evenals de beoordeling van het openbaar belang ervan. Tot slot reflecteert Dr.
Joanne O'Hara (Somerset West en Taunton Council) aan de hand van een casestudy
in Somerset over de rol van de handhavingsbevoegdheden bij de aanpak van
beschermde industriële gebouwen die gevaar lopen.
Het tweede webinar werd georganiseerd op 29 juli en ging dieper in op de thema's en
kwesties die aan bod komen in de Strategie voor het industrieel erfgoed van Historic
England: planning & conservering, herbestemming, industriële sites als
erfgoedattracties, kennis en deskundigheid, onderzoek,...

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).
Ook U kunt deze tentoonstelling aanvragen en opstellen in Uw gemeente. Info vind je
door op deze verbinding te klikken.

ERFGOED VAN INDUSTRIE EN TECHNIEK
oude nummers
Wij hebben nog een beperkt aantal aantal oude nummers van het VlaamsNederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek in voorraad. Via deze
nieuwsbrief zullen we elke maand enkele aan speciale voorwaarden aan
belangstellenden aanbieden.
Het uranium uit onze Congolese kolonie maakte de atoombom die Hiroshima
verwoestte mogelijk.
Nu, 75 jaar na de bom, staat die geschiedenis in de aandacht.
In mei 2009 organiseerde VVIA in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol een
studiedag over nucleair erfgoed - wij waren daarmee de eersten die dat thema in
Europa aankaartten. De teksten van deze studiedag werden gepubliceerd in een
dubbelnummer van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en
Techniek’ (2010/2-3). Daarin ook hoe ons (Katangees) uranium de bom mogelijk
maakte..
Dit nummer kan nu tegen verminderde prijs besteld worden - zie details op onze website
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ANTWERPEN

Antwerpen: Confiserie Roodthooft
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent 706.556,65 euro
toe voor de restauratie van Confiserie Roodthooft in Antwerpen. Decennialang werd daar
de bekende harde koffiesnoepje Caramella Mokatine gemaakt. De site wordt nu
herontwikkeld tot ‘Woonerf Confiserie’ met een mix van kantoor- en woongelegenheden.
De site werd als monument beschermd op 4 december 2003

Deurne (Antwerpen): brouwerij De Ridder
AG VESPA, stads- en vastgoedprojecten van de stad Antwerpen, zoekt een koper voor
oude stoombierbrouwerij De Ridder (1889) De minimumprijs: is 660.000 euro en bieden
kan onder gesloten omslag met projectvoorstel tot uiterlijk 20 november 2020 om 10
uur
De brouwerij is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed

Malle: Houtwerk Scherpenbergmolen in slechte staat
De wieken van de molen draaien minstens tot zomer 2021 niet. Tegen dan zouden de

restauratiewerken kunnen beginnen.
De molen is wel te bezoeken tijdens de Open Monumentendag

Rupelstreek: tunnelwandelingen
De provincie Antwerpen en Toerisme Rupelstreek zetten vanaf deze zomer een uniek
stukje erfgoed in de kijker. Vier zogenaamde ‘tunnelwandelingen’ laten je kennismaken
met de eeuwenoude steenbakkerstunnels. De wandelingen zijn 4 à 5 kilometer lang en
lopen langs Boom, Niel en Terhagen.
Details kun je vinden op de website van Toerisme Rupelstreek

Wie helpt bij restauratie vuurtorenschip Westhinder III ?
Het lichtschip werd in 1950 in Oostende bij Béliard-Crighton gebouwd en in 1994 uit
dienst genomen. Het werd op 12 mei 1995 door de Vlaamse overheid aan de Stad
Antwerpen in bruikleen overgedragen. Het schip maakt nu deel uit van de collectie
van het Museum aan de Stroom (MAS), maar is sinds 2008 niet meer toegankelijk.
Het is vastgesteld varend erfgoed sinds 16-06-2017
Vrijwilligers zetten zich nu in voor behoud en restauratie. Het zijn dus weer eens
vrijwilligers die het (moeten) doen...

LIMBURG
Digitalisering plannen van de Limburgse mijnzetels
Gelukkig bleven na de sluiting van de Limbugse mijnen de plannen van de
gebouwen, de woningen en de infrastructuur van de cités bewaard. Het zijn er naar
schatting zo’n 250.000. Die worden nu door de erfgoedcel Mijn-Erfgoed ingescand. Een

omvangrijk werk, waarvoor ook de hulp van vrijwilligers welkom is

Pannenblog
VVIA-lid Patrick Boucneau werkt al verschillende jaren aan een inventaris van de
Limburgse steen- en panovens. Naar aanleiding van de steun die onze vereniging
geeft aan het voortbestaan van de ambachtelijke steenbakkerij Hove in Ninove,
voegde hij een stukje aan zijn blog toe over overlevende ambachtelijke steenbakkerijen in
de provincie en de milieuproblematiek van de nog werkzame ringovens, Het gevecht van de
laatste (kleine) steenbakkerijen. Het is niet alleen een gevecht voor het roerend en
onroerend erfgoed, maar ook en vooral voor het behoud van het ambacht - het
immaterieel erfgoed van de steenbakker.

OOST-VLAANDEREN

Aalst: De restanten van een oude steenbakkerij langs de
Siesegemlaan worden gesloopt
De resten van deze steenbakkerij werden in 1978 opgenomen in de wetenschappelijke
inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar hadden geen enkel beschermd statuut

Beervelde: verkoop station zit op dood spoor
Het ondertussen vervallen stationsgebouw van Beervelde werd vorig jaar door de
NMBS te koop gesteld. Er waren twee kijkdagen, én potentiële kopers. Maarvde NMBS
zou er 'ooit' een derde spoor wille realiseren, waardoor het station dan moet gesloopt
worden..

Dendermonde: restauratiepremie vastgelegd voor watertoren
De betonnen watertoren maakt deel uit van de site Bastion V, sedert 2003 wettelijk
beschermd. Maar hij,is nu in zo'n slechte toestand dat hij een gevaar werd. De
Vlaamse overheid stelde bij hoogdringendheid een restauratiepremie van 1.067.346,72 euro
ter beschikking. Men hoopt de werken zo spoedig mogelijk te kunnen aanbesteden en
te starten.

Gent: Loods 21 in de Voorhaven In de vorige eeuw werd in de rij historische katoenloodsen uit de jaren 1880 een
daarvan verschroot - om het stadsgezicht te herstellen wordt die loods gedeeltelijk

gereconstrueerd als 'pergola' bij het gelijknamige buurtpark dat er zal worden aangelegd.

VLAAMS-BRABANT
Dilbeek:


Voormalig station te koop
Geïnteresseerden kunnen starten met bieden vanaf 239.000 euro tot 30 oktober.



De Tramsite Schepdaal is recent met een YouTube kanaal begonnen. Een
ganse reeks onderwerpen zal volgen, over materieel en thema's binnen de
maatschappij.

Leuven: watermolen van Arenberg
De watermolen aan het kasteel van Arenberg is opnieuw in volle glorie te bewonderen. Begin

deze zomer maakten de gereconstrueerde molenraderen hun terugkeer naar het
Arenbergpark. Daarmee kwam een einde aan de grondige opknapbeurt die het
resultaat is van een geslaagde fondsenwervingscampagne.

Tienen: renovatie station
Er komt langzaam schot in de renovatieplannen van het station van Tienen, die al
sedert 1980 in de lucht hangen. Toen drong de nog jonge Vlaamse Vereniging voor
Industriële Archeologie aan op behoud - omdat er ook stemmen waren dat er een
‘nieuw’ station zou komen. Sommigen in de pers herinneren zich die tussenkomst van VVIA
nog
Het station werd op 19 juni 2013 wettelijk beschermd

WEST-VLAANDEREN

Vijf maal slapen in industrieel erfgoed
Wat hebben een oude vlasroterij, een molenschuur, een station langs een
afgeschafte spoorlijn,... gemeen ? Je kunt er logeren en een originele vakantie doorbrengen

Deerlijkse textielroute
Vanaf 13 september (Open Monumentendag) tot en met 1 november wordt in Deerlijk
gefietst of gestapt langs plekken die getuigen van de bloeiende textielnijverheid in Deerlijk
anno 1950-1970. Via een informatiebrochure kan je meer lezen over het
textielverleden. De textielroute wordt weergegeven in beeld, in kaart alsook in woord.
De route is circa 32 km maar kan gerust worden opgesplitst en in verschillende keren
worden gefietst. Van de website kan men de brochure als PDF downloaden evenals
het gpx-bestand van de route.
De Deerlijkse textielroute is een initiatief van de gemeentelijke Werkgroep Erfgoed
Deerlijk i.s.m. Heemkring Dorp en Toren vzw . De gedrukte fietsbrochures inclusief
wedstrijdformulieren zijn vooraf af te halen na afspraak op de Dienst Erfgoed in de
voormiddag op werkdagen, of wordt op vraag (via erfgoed@deerlijk.be) toegestuurd.

Izegem: Stoommachine gaat terug draaien
Toen in 1978 de grote tandem-compound stoommachine van de oude elektrische
centrale in Izegem wettelijk beschermd werd, op een ogenblik dat er vergevorderde
plannen waren om het tuig te verschroten, was men zeker niet gelukkig. Integendeel
zelfs.
Intussen veranderde de mening en is men fier op de stoommachine en werd ze één
van de attractiepolen van de stad. Ze kon op langzaam toerental draaien, maar vorig
jaar brak er een scharnierhefboom op de lagedrukcylinder af.
Sedert november vorig jaar werken de Izegemse Stoomvrienden aan de herstelling,
en nog dit najaar zal de machine opnieuw draaien.
In februari van vorig jaar kon VVIA nog een bezoek brengen aan de werkende
stoommachine. Zie ons filmverslag hier

Koolskamp: laatste resten van Plaatsemolen dreigen te
verdwijnen
Ontwikkelaar Hyboma maakt in deze deelgemeente van Ardooie plannen voor een
nieuwe verkaveling, die sarcastisch ‘Het Molenhof’ gedoopt werd , op de plek waar zich nu
de laatste resten van de Plaatsemolen bevinden.
De eerste sporen van de molen dateren uit de 15de eeuw. In 1918 werd de molen
gedynamiteerd door de Duitsers en niet heropgebouwd. De betekenis ervan is dus
dubbel, enerzijds als herinnering aan de molengeschiedenis, maar ook als een
herinnering aan de Eerste Wereldoorlog.
De resten van de Plaatsemolen zijn niet beschermd als monument, maar werden op
20-09-2010 opgenomen in de vastgestelde lijst van bouwkundig erfgoed. Dat is echter een
erg zwakke, bijna symbolische vorm van bescherming, want het is de gemeente die
de vergunningen verleent zonder dat advies gegeven wordt door het Agentschap
Onroerend Erfgoed. En bij gemeentelijke bestuurders liggen de belangen van
bouwpromotoren vaak hoger in de schuif dan het belang van erfgoed.
De verontruste burgers van Koolskamp kunnen nadien natuurlijk nog altijd beroep
aantekenen bij de provincie, en zelfs naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen
stappen.

Oostende: restauratie Crangon
De garnalenvissersboot Crangon is één van de laatste twee houten vissersschepen aan
onze kust.
De boot werd in 1964 gebouwd, in 1998 geschrapt uit de lijst van de Belgische
visservaartuigen en in 2007 wettelijk beschermd als varend erfgoed.
. De Crangon heeft een publieke en educatieve functie. “De vzw Promotie Uitstraling
Bredene (PUB) gebruikt de boot voor toeristische rondvaarten waarbij ze de
garnaalvisserij en -verwerking actief op zee demonstreren
De Vlaamse Overheid verleent nu een premie van 503.319,18 euro voor restauratiewerken
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OPROEPEN

Collectie zoekt nieuwe plek

Er wordt gezocht naar een nieuwe thuis voor de collectie industriële archeologie van
Marcel Catry; kunstenaar, verzamelaar van industriële archeologie. Marcel verblijft
reeds enkele jaren in een RTV en het atelier in Buggenhout dat z'n collectie herbergt
wordt leeggemaakt omwille van nieuwe plannen. Objectief is eind september.
In een dropbox zitten foto's van de verzameling.
Belangstellenden om (delen van) de verzameling over te nemen contacteren Henk en
Karen Catry-Vandenberghe

Izoleerpapier
Julie Tyberghien is momenteel bezig met haar masterscriptie binnen Erfgoedstudies
aan de Universiteit Antwerpen. Bij de dakopbouw van een plat dak van een woning
gebouwd in 1963, werd de vermelding gemaakt van ‘izoleerpapier’. Dit zou zich
bevinden tussen het hellingsbeton en de ‘roofing’ van het dak. Het is momenteel

echter niet duidelijk welk materiaal dit zou zijn en welke functie het zou kunnen
hebben in het dak. Het gebruik van isolatiepapier bij oude elektrische kabels is
bekend, maar niet meteen in een (plat) dak.
Heeft iemand daarover meer informatie ?

Pannenbakkerijen in Zuid-West-Vlaanderen
Ludo Vanhove en de heemkring Wibilinga zijn op zoek naar gegevens over
pannenbakkerijen in Zuid-West-Vlaanderen, en stellen o.m. de vraag wanneer de
eerste pannenbakkerij er werd opgericht?
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OM TE LEZEN
Atlas van vergeten België
VVIA-lid Bart Vanacker en Reinout Bossuyt, die reeds in 2018 tekenden voor het
boek 'Verdwijnend België', trokken opnieuw op pad en vonden in België meer dan
vijftig vergeten plaatsen die toch de moeite waard zijn. In elke provincie zochten ze
naar de verstilde ruïnes van monumenten, zoals een vernielde abdij, uitgerangeerde
treinen, brokstukken van architecturale parels en industriële panden. Met foto's,
verhalen en kaarten vertellen de auteurs het verhaal achter deze puinhopen van het
verleden in hun boek 'Atlas van vergeten België, 68 verborgen plaatsen om zelf te
ontdekken'. Dankzij de adresgegevens en praktische info kan je ze ook zelf gaan
ontdekken tijdens je gedwongen staycation.

Er komt vrij veel industrieel erfgoed aan bod.

Tour & Taxis en Brouwerij Atlas in

Brussel;
het SAMGA-magazijn en de steenbakkerij Bonne Espérance in de provincie
Antwerpen; het kolenspoor en het viaduct van Gellik in Limburg; textiel in Ronse, De
Wolf Cosyns in Aalst, Kuhlman en Klein Rusland in Zelzate; in Vlaams-Brabant de
papierfabriek 'De Meurs' en kartonfabriek Winderickx, de ballonloods Eckstein en en
Usines de Stordeur; de Tuileries du Littoral in Kortrijk, de Dronkenput in Middelkerke
en de steenbakkerij Dumoulin in Wijtschate. Ook voor Wallonië komen er tal van
industriële sites aan bod.
Een voorproefje vinden jullie op de website van Weekend Knack
Bestellen kan via de uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, 29,99 euro

Ambachten
Er kwamen recent - naast het themanummer van ons tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie
en Techniek’ nog een aantal publicaties over immaterieel erfgoed van de pers.
Het zomernummer (nr 3, juli/augustus 2020) van het Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed
Magazine’ is gewijd aan Ambachten . Hierin kunnen we belangrijke ideeën vinden die
ook in Vlaanderen zouden kunnen toegepast worden, zoals het AmbachtenLab
waarmee het Nederlandse Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed samen met musea en
andere partijen een methodiek ontwikkelt om ambachten te ondersteunen en te
stimuleren tot innovatie. In een ander artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die
samenwerking tussen ambachtslieden en designers inhouden.
Het Smeden in Andelst werd in 2016 ingeschreven in de Inventaris Immaterieel
Erfgoed Nederland. Het organiseert elk jaar tal van activiteiten om mensen, en vooral
kinderen, kennis te laten maken met het ambacht van de smid en stond aan de wiek
van Mondra Opleidingen, een internationaal opleidingsinstituut voor smeden met
vertakkingen in veel Europese landen.
In een bijdrage benadrukt Leo Adriaanse, directeur van het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland, Immaterieel & materieel erfgoed: onlosmakelijk
verbonden

Een jaarabonnement buitenland kost € 85,00. Een los nummer bestellen kan natuurlijk
ook. De kosten hiervoor bedragen € 5,50 (excl. verzendkosten).

Le Patrimoine culturel immatériel. Enjeux juridiques et fiscaux
De auteur, Jean-Raphaël Pellas, is dr in de rechten, en Associate Researcher aan het
Institut d'études de droit public van de Universiteit van Parijs-Saclay. Hij gaat in op de
huidige belangstelling voor het immaterieel erfgoed, uitgaande van de definitie die
UNESCO er in 2003 aan gaf, en benadrukt het evolutief karakter ervan. Het
immaterieel erfgoed is "transmis de génération en génération, recréé en permanence
par les communautés et groupes en fonction de leur milieu".
Het is een boeiend boek dat het borgen van immaterieel erfgoed bekijkt vanuit een
juridische en fiscale hoek. Overheden in zowat alle landen hebben wettelijke en
fiscale maatregelen genomen, waarvan in dit boek aan analyse gemaakt wordt. De
beschermingsstrategieën die rond immaterieel erfgoed worden toegepast, moeten
ontwikkelingen en evolutieve processen mogelijk maken die (beter) aangepast zijn
aan de specificiteiten van regio's en gebieden en hun sociale structuren. Het borgen
van immaterieel erfgoed door middel van fiscale maatregelen maakt het mogelijk om
in te spelen op de relaties tussen behoud van immaterieel en materieel erfgoed, en
rekening te houden met materiële elementen en zonder afbreuk te doen aan het
evolutief en levend karakter.
Jean-Raphaël PELLAS: Le Patrimoine culturel immatériel. Enjeux juridiques et fiscaux
(Parijs, LGDJ, coll. "Systèmes / Perspectieven", 2020, 180 pagina's) is verkrijgbaar
als gedrukt en als e-book

NEDERLAND

Industrieel Erfgoedprijs

Onze collegae van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), waarbij meer
dan 60 organisaties zijn aangesloten, gaan vanaf 2021 tweejaarlijks een erfgoedprijs
uitreiken onder de naam FIEN Industrieel Erfgoedprijs. De prijs is bestemd voor
initiatieven die hebben geleid tot restauratie en herbestemming.

Amsterdam: gevolgen COVID-19 voor NEMO Science Museum
Door de coronacrisis moet het Amsterdamse NEMO Science Museum vijftig werknemers
afstoten. Het gaat om 30 van de 104 vaste jobs, de tijdelijke contracten werden eerder
al niet meer verlengd.
NEMO begon in 1923 als Museum van den Arbeid, opgericht door schilder Herman
Heijenbrock. De naam veranderde in 1954 in het NINT (Nederlands Instituut voor
Nijverheid en Techniek). In 1997 werd NewMetropolis (NEMO) geopend in het
huidige gebouw, ontworpen door Renzo Piano, aan het Oosterdok boven op de
Ijtunnel. Na financiële problemen werd in 2000 een doorstart gemaakt onder de
nieuwe naam Science Center NEMO.
Het museum is voor 80% van de eigen inkomsten afhankelijk. In 2019 trok het
670.000 bezoekers.

Appingedam: behoud monumentale kalkoven
De stichting BICSA (Behoud Industrieel en Cultureel erfgoed Stad Appingedam)

bestaat nog maar pas; de oprichting vond plaats in december 2019. Het eerste doel
van de stichting BICSA is het behouden van de monumentale kalkoven te
Appingedam. Binnenkort zal de stichting BICSA de kalkoven overnemen van de gemeente
Appingedam. De stichting is al druk bezig met voorbereidingen voor restauratie van de
kalkoven.

Ede : Begin restauratie ENKA schoorsteen
BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel
Erfgoed, begint met de restauratie van de uit 1927 daterende spinnerijschoorsteen bij de
voormalige ENKA kunstzijdefabriek in Ede. Het is de hoogste schoorsteen van
Nederland (85 meter).

Oostrum: Schoorsteenpijp van steenfabriek steen voor steen
afgetopt.
In 1915 werd de schoorsteen met veertien meter verhoogd, maar dat stuk zakte scheef
en moest nu verwijderd worden. Later wordt de schoorsteen weer teruggebracht worden
in de staat zoals die was in 1872.
De eigenaar van de site wil op deze locatie een erfgoedcentrum realiseren en heeft
daarvoor subsidie toegewezen gekregen van drie miljoen euro. Ook komen er
meerdere B&B’s voor recreatie en is er ruimte voor tien ambachtelijke. “Deze
schoorsteenpijp is uniek in Europa, daarom willen we het graag goed doen. Het
realiseren van het project zal vijf tot tien jaar in beslag nemen” , vertelt Siebe van
Seijen namens Adema Architecten...

Tilburg: nieuwe bestemming voor treinwagon
Verrotte treinwagon uit 1932 eindelijk op het goede spoor en krijgt fikse opknapbeurt. Hij

gaat naar de Stadscamping waar hij dienst zal doen in het nieuwe park (waar rails
doorheen loopt) als receptie en kantoor.

Vianen: oude Lekbrug
Rijkswaterstaat wil oude Lekbrug bij Vianen slopen, maar één man blijft zich verzetten.
Het zijn vaak de burger en de verenigingen die de vragen stellen en het verschil
(kunnen) maken.
Nederlanders zijn assertief - ze nemen veel meer dan wij het heft in de hand.

Weesp : Historische schoorsteen is niet meer
Toevallig of niet, maar de dag nadat de aanvraag voor monumentenstatus op de tafel
kwam, bleef er van de laatste historische industriële schoorsteen van de voormalige
margarinefabriek nog slechts een grote stapel bakstenen over. Nederland heeft een
sterke erfgoedvereniging, de Bond Heemschut, die het gebeuren aanklaagt en ook
nagaat of hier de wet niet overtreden werd.

NOORD-FRANKRIJK
Roubaix: Studiedag ‘Bleu de Travail’
De blauwe werkkiel van de arbeiders staat centraal in deze studiedag, in de
prestigieuze Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT). Historici,
antropologen, fabrikanten, ontwerpers,... reflecteren over de symbolische waarde en
de wijze waarop deze werkkleding vandaag een rol speelt in het maatschappelijk
gebeuren.
Het programma kan hier gedownload worden . Omwille van COVID-19 is het aantal

deelnemers beperkt, en moet men zich eerst inschrijven via de toeristische dienst van
Roubaix, tel +33.3.2065.3190, contact@roubaixtourisme.com
Maar iedereen zal de studiedag ook live kunnen volgen via de Facebook-pagina’s van
Le Non Lieu of van de Archives du Monde du Travail

SPANJE
Madrid: station Atocha wordt gerestaureerd
Uit een perscommuniqué van de Spaanse spoorwegen vernemen we dat beslist om
het station van Atocha in Madrid te restaureren - duur van de werken 16 maanden,
kostprijs 4.441.170,21 euro (BTW incl). De ijzeren stationshal werd geleverd door
onze S.A. de Construction et Ateliers de Willebroeck, 1888-1892.

TSJECHIË
Terwijl bij ons nog altijd gepalaverd wordt over de toekomst van de kolenwasserij in
Beringen - ondanks een aanmoedigend rapport van de vroegere Vlaamse
Bouwmeester - werd in de Tsjechische Republiek beslist om de verlaten hoogovens
van Ostrava te bewaren en om te vormen tot een nieuw Tsjechisch industriemuseum,
MUSEUM+ . Dat zal het industriële erfgoed in stand houden, de regio Moravië-Silezië
helpen ondersteunen en en wetenschappelijke, historische, technische en artistieke
objecten tentoonstellen uit de nationale collecties die momenteel in de depots zijn
opgeslagen.
De haalbaarheidsstudie stelt "MUSEum+ is een perfect voorbeeld van de toekomst
van musea. Het nieuwe type museum vraagt om een andere architectuur en sfeer,
die een combinatie is van ruimte voor ontspanning en studie. MUSEum+ kan tot een
geweldige educatieve infrastructuur uitgroeien. De beschrijving van MUSEum+ legt
de nadruk op creativiteit, inspiratie en informatie voor alle generaties en
leeftijdsgroepen".
De bouwkosten worden momenteel geschat op 2,5 miljard CZK (ca 95,2 miljoen euro)
en de openingsdatum is gepland voor begin 2028. De bouw en de exploitatie zullen
door de staat uit zijn begroting worden gefinancierd met bijdragen uit Europese

middelen.

JA - ik word lid van VVIA

volg ons via onze website, de sociale media en onze filmpjes op
Vimeo

