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UITNODIGING 
VNODIA 2016 KERKRADE (NL) 19 november 2016 
 
Industrieel erfgoed in de EURegio Maas en Rijn 
voorbeelden ter inspiratie 
VNODIA 2016 vindt plaats op 19 november a.s. in Kerkrade. Het thema van de dag is Industrieel erfgoed in 
de Euregio Maas-Rijn. Een regio met een rijke en gevarieerde industriële historie beïnvloed door kapitaal, 
kennis en arbeid dat over de grenzen heen ‘reisde’. 
VNODIA is een informele bijeenkomst, waar netwerken, ervaringen en inspiratie uitwisselen belangrijke 
onderdelen van zijn. Organisaties en vrijwilligers kunnen (kort) hun uitdagingen delen en/of hun werking 
voorstellen. 
De eerste VNODIA werd 35 jaar geleden door VVIA in Houthalen georganiseerd in samenwerking met 
Nederlandse collega-organisaties. De jaarlijkse traditie, om en om in Nederland of Vlaanderen, biedt een 
ideale ontmoetingsplek en een gelegenheid tot netwerken tussen belangstellenden uit heel het 
Nederlandse taalgebied.  
 
VNODIA 2016 omvat: 
 uiteenzettingen en ervaringen vanuit het werkveld in de Euregio Maas-Rijn 
 mogelijkheid voor vrijwilligers en verenigingen hun projecten en activiteiten te presenteren  
 mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen o.a. tijdens de lunch 
 kennismaking met de collecties van Continium discovery center, de deelcollectie steenkolenmijnbouw in 

het bijzonder 
 bezoek aan Schacht Nulland, een van de weinig overgebleven mijnmonumenten van Nederlands 

Limburg  
 
Programma 
10:30 uur Inloop met koffie/ thee  
11:00 uur Start programma (Hall of Fame) 
 
Welkomstwoord en opening van VNODIA 2016 door Jurr Vandalen, voorzitter Stichting Erfgoed 
 Kennismaken met Continium, Mijke Harst – van den Berg (Museumplein Limburg) 
 Industriële revolutie in de regio Aachen, Holger Dux (Volkshochschule Aachen) 
 Herbestemmen en herbestemmen zijn twee... of meer ? Denken voor je er aan begint,  Adriaan Linters 

(VVIA – Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie) 
 Restauratie stationsgebouw Houthem St. Gerlach, Paul Tieman (kunstenaar/ bouwhistorisch 

restaurator) 
 Mijnbouw in Topstukken, Serge Langeweg (Museumplein Limburg)  
 Ervaringen uitwisselen tijdens de Lunch 
 Herbestemming Het Sphinxkwartier Maastricht, Peter de Ronde (stedenbouwkundige gemeente 

Maastricht) 
 Aankondiging plaats en datum VNODIA 2017 
 Ontvangst en rondgang aan de unieke Nulland schacht (Koempels van de Domaniale) 
 Korte film mijnbouw in Kerkrade en rondgang door het unieke schachtgebouw 
 
15:30 uur Afsluitende drink – contactmoment 
Voor wijzigingen en toevoegingen op het programma houd de website www.erfgoed.org in de gaten 
 

http://www.erfgoed.org/


2/2 
 

Paper 
Als je een paper wil voorstellen, of de werking van je vereniging of één van je projecten, neem dan contact 
op met ons (vnodia@duurzaam.org of info@vvia.be). Kandidaten bezorgen ons zo spoedig mogelijk, maar 
niet later dan 14 november de titel van hun bijdrage evenals een korte samenvatting (max. 25 regels). 
Afhankelijk van het aantal bijdragen wordt de duur van de presentaties beperkt tot maximaal 10 minuten, 
Het organisatiecomité kan, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een selectie doorvoeren. 
De sprekers wordt gevraagd om hun teksten achteraf (eventueel uitgebreider) in te leveren voor publicatie 
in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek. 
 
Locatie 
We zijn te gast in Continium discovery center, onderdeel van Museumplein Limburg, Museumplein 2, 6461 
MA Kerkrade (gelegen naast station Kerkrade Centrum) en Schacht Nulland (10 minuten lopen vanaf 
Museumplein Limburg) 
Voor routebeschrijving: www.continium.nl/nl/bezoek/route-en-bereikbaarheid  
NB. Let op eventuele omleidingen i.v.m. de aanleg van Buitenring Parkstad Limburg 
 
Aanmelding 
I.v.m. organisatie van o.a. catering graag uiterlijk 14 november 2016 aanmelden per email via 
m.harstvandenberg@museumpleinlimburg.nl met vermelding van naam deelnemer(s). De aanmelding is 
pas compleet na betaling van het verschuldigde bedrag via onderstaand rekeningnummer 
 
Kostprijs 
 leden VVIA en abonnees Erfgoed van Industrie en Techniek: € 40  
 niet-leden/nog-niet-abonnees: € 65 (incl. Erfgoed van Industrie en Techniek jaargang 2017) 
 studenten/scholieren (op vertoon van college-of schoolkaart): € 25  
 
Deze prijs omvat: deelname aan het programma, koffie/thee, lunch, bezoeken aan Continium en Schacht 
Nulland, afsluitende drink 
 
Het bedrag voor deelname overmaken naar Stichting Erfgoed te Delft op rekening: 
IBAN: NL37 INGB 0001 7535 02 
BIC: INGB NL2A 
Met vermelding van VNODIA2016 en naam deelnemer(s) 
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