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2021+1 

Wat brengt ons het nieuwe jaar ? 

  

Na een bedroevend COVID-jaar laten we de moed niet hangen. Vorig jaar moesten we heel 

wat plannen en projecten annuleren of sine die 'verschuiven'. 

We moesten ons aanpassen aan een tijdperk waarbij de persoonlijke contacten in 

quarantaine geplaatst werden, we niet samen op stap konden, niet konden vergaderen of 

studiedagen organiseren. We hielden onS daar strikt aan, want gezondheid en veiligheid 

komen op de eerste plaats. 

We moesten ons aanpassen aan wat kon en mocht - en vermoedelijk zal dat nog een tijdje 

zo doorgaan. 

  

VVIA is nu door COVID-19 actief in de virtuele wereld - maar actief zijn we desondanks. 

VVIA werkt nu hard aan de invulling van een dynamisch en origineel programma voor dit 

jaar, 2021+1. 

Onze online cursussen worden uiteraard verder gezet. Geleide bezoeken houden we in het 

achterhoofd en organiseren we van zo dra mogelijk opnieuw. 

En we ondersteunen uiteraard verder de acties en activiteiten voor behoud van industrieel 

erfgoed. VVIA is onafhankelijk en kan standpunten innemen. 

 

Wij kiezen vanaf nu ook elk jaar een specifiek thema om rond te werken. Telkens een tema 

waar we in Vlaanderen nog niet ver in staan, en dat we willen promoten. Dit jaar leggen we 

de focus op industrieel toerisme. 

 

Word lid  

 

 

VVIA - bestuur  

https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=9798d436a6&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=dc7d0ec288&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=dc7d0ec288&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=ef37ca4202&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=ef37ca4202&e=9757428659
https://industrieelerfgoed.us17.list-manage.com/track/click?u=55e33e3736a593531955a064d&id=c89c96bf57&e=9757428659


 

De werking van VVIA brengt veel uitdagingen met zich mee, en met de groei van 

VVIA en de recente maatschappelijke ontwikkelingen groeien die uitdagingen ook. 

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken. Dat kan op 

tal van vlakken, van administratieve taken tot het leveren van ideeën, het mewerken 

aan projecten of activiteiten, ... 

Zie je er iets voor JOU in ? 

Neem dan contact en vertel ons wat JIJ voor VVIA kunt betekenen. 

 

 

 

ONLINE CURSUSSEN 

 

Na het succes van onze online cursus vorig jaar, gaan we verder op die weg. 

Alhoewel we na de lessen niet samen een pint kunnen drinken, heeft het online 

ook een aantal voordelen: we hadden studenten van de Maaskant tot in de 

Westhoek, die de lessen van thuis uit konden volgen, rustig in hun hun zetel - 

zonder dat ze in de auto moesten stappen. Dat is ook een ecologisch pluspunt. 

 

We starten opnieuw op 16 februari, met twee gratis lessen als ‘teasers’.  

• Op 16 januari wordt er een algemene inleiding gedoceerd, over wat is 

industrieel erfgoed eigenlijk, hoe ontstond de industriële maatschappij, 

wat rest van dat verleden en wat kunnen we er mee aanvangen 

• Op 23 februari leren we hoe het industrieel erfgoed kan bijdragen tot 

een toeristische ontwikkeling. 

Na de krokusvakantie starten we opnieuw met de technische lessen, als eerste 

over machinebouw en over papier.     

Leden hebben ook dit jaar recht op drie gratis online lessen. 
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Afhankelijk van wat COVID biedt (of verbiedt) staan er ook enkele 

praktijkdagen op de planning, met o.m. een exclusief bezoek voor leden aan 

de ondergrond van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. 

Meer info op onze website  

 

 

 

BEDREIGD INDUSTRIEEL 

ERFGOED 

 

In de loop van vorig jaar werd de procedure opgestart tot opheffing van de 

bescherming van wettelijk beschermde monumenten. Daarvan waren er vier (50%) 

industriële monumenten. Samen met lokale organisaties stond VVIA op de bres, en 

zorgde er voor dat er heel wat bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek 

ingediend werden, overigens niet alleen uit Vlaanderen. Ook buitenlandse collega’s 

waren geschokt door de plannen van ‘declassering’. 

Wat de resultaten zullen zijn is nu nog niet geweten. De gemeenten moesten de 
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bezwaarschriften inzamelen, bundelen en overmaken aan het Agentschap Onroerend 

Erfgoed, dat een advies aan de minister opstelt. 

Op onze website werken wij aan een reeks raadgevingen over hoe burgers en verenigingen 

kunnen optreden wanneer erfgoed bedreigd is 

                     

In de Commissie Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement was er 

ook een discussie over de geplande opheffingen van de beschermingen van 

bouwkundig erfgoed, naar aanleiding van vragen gesteld door Björn Rzoska (Groen) 

en Filip Brusselmans (Vlaams Belang). 

 

Het volledige verslag de de vragen, het eerder teleurstellend antwoord van Minister 

Diependaele en het debat is te lezen op de website van het Vlaams Parlement. 

We kunnen er uit leren dat er nog één en ander op komst is. Volgens de minister 

wordt er aan een aangekondigde beleidskader gewerkt en aan een analyse van het 

bouwkundige erfgoed, die zal dienen als basis voor een thematische evaluatie van 

het beschermde pakket. Tot slot loopt ook nog de analyse van de juridische 

instrumenten en bekijken we de nood aan een flankerend beleid. 

Dixit Minister Diependaele : 

“Er zijn ook de maatschappelijke vragen om sneller te gaan en om het beschermde 

bestand op korte termijn door te lichten. Daarom heb ik mijn administratie verzocht de 

methodiek bij te stellen. Sinds juli onderwerpt ze het beschermde bestand aan een 

snelle screening op basis van desktoponderzoek. Daarbij worden de erfgoedwaarden 

geëvalueerd op basis van de geldende selectiecriteria en de bouwfysische staat. Die 

snelle screening moet tegen het einde van volgend jaar detecteren welke 

beschermingen vandaag overduidelijk niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria 

voor bescherming voldoen”. 

Daarnaast is de minister slaagt de minister er in om in het Vlaams Parlement fake-

news te verspreiden “In het verleden is zeer dikwijls gewerkt met een soort quota die 

men moest halen bij het agentschap om een zekere hoeveelheid te gaan 

beschermen. En dan heeft men meer gekeken naar kwantiteit dan naar kwaliteit. Men 

is dan effectief nogal ruim gegaan, met zeer veel zaken. Ik durf niets op te noemen, 

omdat ik dit natuurlijk moet overlaten aan de screening om daar duidelijkheid over te 
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geven. Er zijn dan dikwijls zaken bijgetrokken of beschermd, bij de 11.000 zaken die 

op ons bestand staan, die Vlaanderenbreed misschien minder erfgoedwaarde 

hebben. Daar gaan we nu die selectie doormaken”. 

Bij ons weten kreeg de erfgoedadministratie in de loop van voorbije jaren nooit 

quota opgelegd van een minimaal aantal beschermingen, in tegendeel zelfs. Aan 

elke bescherming gaat overigens ook een grondig dossier en verantwoording aan 

vooraf, moesten en moeten adviesorganen hun mening geven (vroeger de Koninklijke 

Commissie voor Monumenten en Landschappen, nu de Vlaamse Commissie 

Onroerend Erfgoed), en konden in de loop van de procedure door burgers en 

administraties bezwaren ingediend worden. 

Het beschermen van erfgoed in Vlaanderen hing en hangt niet van willekeur af - en 

qua aantal zijn we zeker geen voorlopers in Europa. 

Na de verklaringen van de minister houden we ons hart vast over wat er op komst is... 

 

Het zou niet slecht zijn indien erfgoedorganisaties en -vrijwilligers aan de minister per 

brief laten weten dat ze niet akkoord kunnen gaan met opheffing van beschermingen 

en t huidige afbraak van het erfgoedbeleid. 

Het adres : 

Kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 

Erfgoed 

Seven - 7de verdieping 

Koning Albert II-laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

kabinet.diependaele@vlaanderen.be  

mailto:kabinet.diependaele@vlaanderen.be


 

 

 

 

 

EUROPEES JAAR VAN HET SPOOR 

 

Het Europees Jaar van het Spoor is voorbij. Erfgoedzorgers hadden er weinig 

aan - in heel Europa gingen de slopingen van gebouwen, oude infrastructuur en 

materieel gewoon door. 

Met VVIA pobeerden we vorig jaar het erfgoedaspect van het spoor naar voor te 

schuiven, maar we kregen weinig (geen) respons vanwege de de politiek, de 

erfgoedadministraties (met uitzondering van een paar teksten op de blog van het 

Agentschap Onroerend Erfgoed). Er werden een beschermingsprocedures 

opgestart voor spoorwegerfgoed... 

Het onderhouden en herstellen van stations is voor de NMBS geen prioriteit, 

zelfs niet voor beschermde stations. 

Het sedert 1995 wettelijk beschermde station van Lier (ontwerp A. Payen, 1861) 

staat al geruime tijd te vervallen. De NMBS voldoet niet aan de 

onderhoudsplicht en liet in de Kamer als antwoord op een vraag van 

volksvertegenwoordiger Bert Wollants (N-VA) dat ze er niet aan denken om voor 
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2025 werken uit te voeren. 

 

Wel worden er dure prestigieuze projecten op stapel gezet; die regelmatig 

stilvallen bij gebrek aan middelen, hun budget ent timing overschrijden (bv Sint-

Pietersstation Gent). 

De na-oorlogse stations worden nog niet gewaardeerd, noch bij 

monumentenzorg, en zeker niet bij de NMBS. In Mechelen wordt het station 

(architect Van Meerbeeck, 1958-1960) nu gesloopt . In Kortrijk wordt thans actie 

gevoerd tegen de sloping van het station (architect Pierre Pauwels,1956), dat 

voor de stad symbool staat voor de wederopbouw na de zware 

bombardementen van 1944. ‘Voorlopige’raming voor de nieuwbouw in Kortrijk - 

40 miljoen euro...  

In het speciale spoorwegnummer van ons tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en 

Techniek’ verscheen een uitgebreid artikel over dit laatste station. 

 

     

Daarentegen zorgden wel enkele particulieren voor positieve realisaties, maar 

die hadden zelden een band met het Europees Jaar. 
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In Deerlijk 

werd het station dat sedert jaren leegstond door een privé-ondernemer 

omgevormd tot een café, Brasserie De Statie 

 

GRENZELOZE SPOORWEGEN 
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Als afsluiting van het Europees Jaar van het Spoor publiceerden we een 

speciaal extra-dik nummer van het tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek, 

gewijd aan spoorwegen in Europa. Daarin o.m. bijdragen over een door Belgen 

aangelegde tramlijn in China en door landgenoten aangelegde spoorlijnen in 

Griekenland. Een huzarenstukje was het opschuiven van het spoorwegstation 

van Antwerpen-Dam (1907). Ook vertellen we het verhaal van de eerste 

verbinding  (1846) tussen twee hoofdsteden, Parijs-Brussel via Rijsel, Kortrijk, 

Gent en Mechelen. Ook bijdragen over spoorwegen in Noorwegen, Duitsland, 
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Indonesië,… Een volledig overzicht van de artikels vinden jullie op onze website 

Leden 2021 hebben het nummer ontvangen. 

Belangstellenden kunnen echter altijd nog een los nummer bestellen via onze 

website 

 

 

EUROPEES NIEUWS : HECTOR 

 

Het HECTOR-project, door de Europese Commissie ge-cofinancierd onder het 

Erasmus+ programma, beoogt de inzetbaarheid van jonge Europeanen (18-30 

jaar) met een opleiding in of belangstelling voor de toeristische sector te 

vergroten door hen kernvaardigheden en een specialisatie op het gebied van 

ervaringstoerisme in industrieel erfgoed bij te brengen. 
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Het HECTOR-curriculum krijgt stilaan vorm: negen partners uit Italië, Slovenië, 

Bulgarije, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en EFAITH hebben een 

opleidingsprogramma ontwikkeld om de door de toeristische markt gemelde 

kloof op het gebied van vaardigheden, competenties en kennis te dichten. Via 

EFAITH kan ook VVIA in dit programma participeren. 

HECTOR voorziet een online cursus vanaf maart e.k. en een zomerschool. 

Deze laatste is bedoeld als een 10-daagse praktijkopleiding en werkervaring in 

een inspirerende omgeving: het Nationaal Park van de mijnen van Amiata in de 

buurt van Siena, Italië. 

Interesse om deel te nemen aan de cursussen en de zomerschool? 

Registreer dan uw interesse door je in te schrijven op de mailing list van het Hector-

consortium 

 

 

VVIA steunen via TROOPER 

 

Een reeks (vooral online) winkels zette een systeem op waarmee zij kleine 

verenigingen willen steunen. Bij een aankoop via hun webshop staan ze een 

percentje af aan de vereniging. Ook kun je de ‘punten’ die je in sommige 

winkels (zoals Delhaize) verzamelt doneren aan een vereniging.      

Wij sloten met VVIA aan bij het systeem. 
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We zullen er niet rijk van worden, maar alle beetjes kunnen helpen - en wie 

weet, misschien maken vele kleintjes een grote.. 

 

Dat systeem heet ‘Trooper’ en is e Een website voor al je online shopping die 

ervoor zorgt dat je de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw 

steunt met je online aankopen, zonder één € meer te betalen. 

Hoe werkt Trooper ?                         

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 

4. De shop betaalt een percentje aan onze vereniging. 

Er zijn nu al meer dan 300 webshops bij het systeem aangesloten,  en ook 

enkele winkels zoals Delhaize.  

 

vergeet Uw lidmaatschapsbijdrage 2022 niet !  

 

 

 

 

en volg ons via  
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