
 

  

Industrieel erfgoed en toerisme               

  

Op basis van in Groot-Brittannië opgedane ervaringen probeerde de Vlaamse Vereniging voor 

Industriële Archeologie (VVIA) reeds in jaren 1980 het belang van industrieel 

erfgoedtoerisme in Vlaanderen aan te kaarten. Deze en andere pogingen nadien kregen uit de 

toeristische sector weinig tot geen respons. Terwijl sedert enkele jaren in vele Europese 

landen toeristische programma’s rond industrieel erfgoed ontwikkeld werden en het 

onderwerp er toeristische meerwaarden biedt, staan we in Vlaanderen nog in de 

kinderschoenen, ondanks het feit dat wij eveneens unieke en boeiende items kunnen 

aanbieden, zowel naar eigen als naar inkomende bezoekers.  

Vandaag is in andere landen het aantal publicaties over het thema niet meer te tellen. Er 

ontstonden reeds enkele tour operators die zich specialiseren in bezoeken aan industriële sites 

en musea. In Catalonië (waar VVIA sinds 1989 met haar collega-organisatie verbroederd is) 

bestaat zelfs een intergemeentelijke vereniging ter promotie van industrieel toerisme (XATIC) 

en wordt jaarlijks in Barcelona, in het kader van de toerismebeurs B-Travel, een specifiek luik 

over industrieel toerisme georganiseerd (B-Industrial, in 2022 op 1-3 april). 

Via EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) kon 

VVIA voorbije jaren een inbreng hebben in Europese projecten rond industrieel 

erfgoedtoerisme en ruime Europese ervaring opdoen. In het COSME-programma waren er 

twee projecten ter promotie van de toeristische mogelijkheden van het erfgoed van KMO’s. 

Op dit ogenblik loopt een ERASMUS+ project dat een Europees erkende opleiding industrieel 

erfgoed voor toeristische actoren moet op punt stellen.  

Om al die redenen wil VVIA zijn jaarwerking in 2022 toespitsen op de promotie en 

ontwikkeling van industrieel toerisme in Vlaanderen. 

In de loop van december starten we met een aperitief. 

• Op woensdag 8 december vindt in het kader van onze online lessenreeks een webinar 

plaats over ‘industrieel toerisme en industrieel erfgoedtoerisme’. Deze les is gratis, 

maar belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via de webpagina van onze 

cursussen  http://industrieelerfgoed.be/cursusmodule-industriele-archeologie  

• Op maandag 13 december organiseren we van 15 tot 17 u een eerste open 

brainstorming over industrieel erfgoedtoerisme in Vlaanderen, waarvoor wij U bij 

deze uitnodigen. Deze brainstorming verloopt via zoom. Indien U zich voor maandag 

12u aanmeldt via info@industrieelerfgoed.be , dan ontvangt U per kerende de 

inloggegevens om aan deze brainstorming deel te nemen.  

We bereiden nu op onze website ook een hoofdstuk ‘industrieel toerisme’ voor, waar we links 

en teksten op posten. U bereikt dit op  http://www.industrieelerfgoed.be  via de tag 

>thematisch >industrieel toerisme. De teksten en de informatie zijn nog ‘onder constructie’ 
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sedert 1978 onafhankelijk en kritisch-opbouwend op de bres voor  

het industrieel erfgoed in Vlaanderen 

steun onze werking - word lid 
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