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2016 was een hectisch jaar.
Het kwam na een al even hectisch 2015 “Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed”. 
In beide lieten de vrijwilligers van onze Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie zich van
hun beste kant zien. 

Onze tentoonstelling ‘Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen’  startte in 2015 op de ex-
Leninscheepswerf in Gdansk en reisde nadien door alle Vlaamse provincies. Dit jaar kreeg ze
gezelschap van de tentoonstelling van onze Catalaanse collegae (AMCTAIC) die een beeld gaf van
de 100 belangrijkste industriële sites in Catalonië. 
En in ruil vertrok onze tentoonstelling naar Barcelona, waar ze op 14 december onder grote
belangstelling geopend werd in de dépendance Oliva Artés van het stedelijk historisch museum
MUHBA. Ze blijft er toegankelijk tot en met 16 april, en op vraag van het MUHBA en AMCTAIC
zullen we er in de loop van volgende maanden ook een reeks workshops organiseren om de Vlaamse
ervaringen en aanpak te delen.

Tijdens het afgelopen jaar werkten we via de Europese
Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch
Erfgoed E-FAITH actief mee aan een  Europees project
rond educatief industrieel erfgoedtoerisme voor jongeren
ouder dan 15 jaar. Een vaak ‘vergeten’ maar zoals bleek
geïnteresseerde groep.

http://vvia.be/activiteiten/tentoonstelling/tentoonstelling.htm
http://www.amctaic.org/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/oliva-artes-revisa-patrimoni-industrial-flandes-exposicio
http://www.industrialheritage.eu
http://www.eumillennials-tour.eu/index.php/2-uncategorised/15-about-more
http://www.eumillennials-tour.eu/index.php/2-uncategorised/15-about-more


We organiseerden in dat kader een uitwisseling tussen studenten geschiedenis uit Gent en studenten
‘materiële cultuur’ van de universiteit van Oldenburg (Duitsland). De Duitse studenten werden door
ons rondgeleid in Gent, Oudenaarde, Ronse, en deden een fietstocht langsheen de Leie tussen
Menen en Komen. De Vlaamse studenten bezochten textielsites- en musea in Noord-Duitsland. Er
konden ook ervaringen uitgewisseld met o.m. partners in Duitsland, Italië en Groot-Brittannië.
We verwerken nu de positieve maar ook de minder positieve ervaringen van dit project - en zullen
die binnenkort via onze website ontsluiten.

De structuur van de provinciale afdelingen komt langzaam maar zeker op kruissnelheid, maar
verschillende afdelingen zoeken nog steeds vrijwilligers om hun werking te verstevigen. Dat wordt
dan ook één van de prioriteiten voor 2017.
We organiseerden opnieuw onze traditionele cursusmodule ‘Inleiding tot de Industriële
Archeologie’ (nu tot einde februari in West-Vlaanderen), en via de afdelingen studiedagen en
bezoeken. We trokken naar studiedagen, ook over de grens, om er bij te leren en ook om er onze
Vlaamse aanpak en ervaringen voor te stellen.

We stonden in voor de organisatie in Antwerpen van het jaarlijkse Europees weekend voor
industrieel erfgoedvrijwilligers en trokken naar Kerkrade voor de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse
Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie.

http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwsbericht/pilootproject-industrieel-erfgoedtoerisme
http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwsbericht/pilootproject-industrieel-erfgoedtoerisme
http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwsbericht/uitwisseling-industrieel-erfgoed-van-Gent-naar-Bremen
http://industrieelerfgoed.be/cursusmodule-industriele-archeologie
http://industrieelerfgoed.be/cursusmodule-industriele-archeologie
http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwsbericht/succesvolle-vlaams-nederlandse-dag-kerkrade
http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwsbericht/succesvolle-vlaams-nederlandse-dag-kerkrade


In 2017 namen we o.m. samen met Antwerpse organisaties standpunt in voor het behoud van het
oudste Antwerpse graanmagazijn, de SAMGA (dat naar we vernamen ‘voorlopig’ niet zou gesloopt
worden) en bonden we de kat de bel aan toen we vernamen dat er plannen bestonden om de
bescherming op te heffen van delen van de kolenwasserij van Beringen.

En last but not least, als kers op de taart: op Sinterklaasdag 6 december, werden we in een
commissievergadering van het Vlaamse Parlement - naar aanleiding van de hoorzitting over het wel
en wee van Herita - uitgenodigd om onze mening te geven. We trokken er de kar van het
vrijwilligerswerk en van vrijwilligersverenigingen, als “zout in de erfgoedpap”. Nadien hadden we
prettige contacten met de aanwezige politici en fractiemedewerkers die door onze stellingnamen
geboeid werden.
Het verslag van deze hoorzitting is nog niet beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement,
maar zodra dit er is leggen we wel een link vanaf onze website (in de rubriek ‘nieuwsberichten’ en
publiceren we er ook een geredigeerde tekst met onze en aanvullende commentaren.
Dit was de tweede keer dat VVIA in het Vlaams Parlement zijn zeg kon doen. Een eerste keer was
dat in 2011 bij de discussies ter voorbereiding van het nieuwe Decreet Onroerend Erfgoed.

VVIA is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging. VVIA geldt in ruime middens als voorbeeld tot
wat vrijwilligers in staat zijn en ook als een onafhankelijke assertieve klok in de erfgoedwereld.
We zijn de oudste landelijk werkende industrieel archeologische vereniging op het Europese
continent (en na de BREXIT in Europa-tout-court) en staan sedert 1978 op de bres voor het
industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen.
We waren en zijn nog steeds wegbereiders en willen daar zeker nog mee door gaan - met Uw steun.

Want het behoud van het industrieel en technisch erfgoed is maar mogelijk wanneer burgers,
vrijwilligers en hun verenigingen, zich daar voor inzetten en soms - zoals we in Barcelona zullen
uitgelegd krijgen - daarvoor letterlijk op de barricaden klimmen. Figuurlijk mag natuurlijk ook,
maar engagement en zich inzetten voor dat erfgoed is een belangrijke constante, sedert 1978.

Het is wat veel om op te noemen, maar een overzicht zullen jullie begin volgend jaar kunnen lezen
in het jaarverslag op onze website.
We werken inderdaad hard aan onze website - die, op het ogenblik dat we dit schrijven, reeds 402
pagina’s omvat en volgens de laatste logboekgegevens zo’n 2400 à 2500 bezoekers per maand telt.
We bouwden er o.m. een rubriek nieuwsberichten, een kalender van activiteiten in Vlaanderen en
ommeland, en plaatsen er steeds meer als PDF downloadbare boeken, brochures en
tijdschriftennummers, het oudste uit 1973. Onlangs startten we een hoofdstuk met thematische
benaderingen op. Vanaf nu is de website trouwens ook doorzoekbaar, gewoon even de naam van
een gemeente of een onderwerp in het zoekformulier invoeren... 

http://www.ademloos.be/nieuws/samga-silos-moeten-blijven-ban-de-breekhamer
http://www.ademloos.be/nieuws/samga-silos-moeten-blijven-ban-de-breekhamer
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161121_02583413
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/gedachtewisselingen-hoorzittingen/1097514
http://www.industrieelerfgoed.be/Hoorzitting-onroerend-erfgoeddecreet%20in-het-Vlaams-Parlement
https://www.youtube.com/watch?v=UMAD_ON0jh8
https://www.youtube.com/watch?v=UMAD_ON0jh8
http://www.industrieelerfgoed.be
http://www.industrieelerfgoed.be/oude-publicaties-VVIA
http://www.industrieelerfgoed.be/tijdschriften?page=3


2017 wordt opnieuw erg gevuld en zal de uitvalsbasis moeten
bouwen voor 2018. 

Er zijn voor 2017 reeds heel wat activiteiten, plaatsbezoeken en workshops. 
Maar ook 2018 komt er aan.
Dan bestaat VVIA veertig jaar en - ter gelegenheid daarvan ??? - zullen de Europese Commissie en
de Raad van Europa beslissen om dat jaar uit te roepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Alhoewel de formele beslissing pas begin 2017 zal vallen mogen we reeds van een zekerheid
uitgaan en worden alle erfgoedkanonnen in stelling gebracht.
Ook de sector van het industrieel en technisch erfgoed zal zijn beste beentjes moeten voorzetten -
zéker na het succes van het zelfuitgeroepen Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed in 2015

Via een aantal werkgroepen en initiatieven willen we dat Europese jaar voorbereiden, samen met 
E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed
Wat is er zoal op komst ?

• Tijdens de eerste week van de Paasvakantie (van 3 tot 7 april) trekken we naar Barcelona, en
worden onze leden exclusief rondgeleid langsheen het industriële en het ‘andere’ erfgoed
van die stad

• Tijdens de eerste veertien dagen van mei roepen we iedereen op om iets te organiseren rond
fabrieksschoorstenen - een actie die dan in verschillende landen doorgaat als generale
repetitie voor een grootste campagne in 2018

• We engageerden ons tot medewerking aan het Europese project ‘Genius Loci’ dat het
industrieel en technisch erfgoed van de KMO’s in de aandacht wil zetten, en in dat verband
starten we met drie werkgroepen nl rond de geschiedenis en het erfgoed van de
kleinijverheid, een tweede rond het erfgoed van brouwen enn stoken, en vermoedelijk ook
een derde rond het erfgoed van de textiel in Vlaanderen. We kunnen daarmee drie
interessante aspecten van het Vlaams industrieel erfgoed naar voor schuiven, in Vlaanderen
en daarbuiten.

• Na de paasvakantie organiseren we één van de Europese workshops ter voorbereiding van de
inbreng van de industrieel erfgoed-sector in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

• In de loop van 2017 is het ook onze beurt om in het najaar de Vlaams-Nederlandse
Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie te organiseren.

• En voor onze website gaan we prioriteit geven aan het digitaliseren van oude publicaties en
tijdschriftennummers, en aan het toevoegen van beschrijvingen van nog bestaande of jammer
genoeg verdwenen sites in Vlaanderen....

http://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_en
http://www.industrialheritage2015.eu
http://industrialheritage.eu/2015plus
http://industrialheritage.eu/2015plus
http://www.industrieelerfgoed.be/activiteit/VVIA-bezoekt-industrieel-erfgoed-Barcelona
http://www.europeangeniusloci.eu/nl/
http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwbericht/Vlaams-industrieel-erfgoed-moet-internationaal-gaan
http://www.industrieelerfgoed.be/nieuwbericht/Vlaams-industrieel-erfgoed-moet-internationaal-gaan


Het wordt inderdaad druk, actief, creatief...
Heb je ideeën of suggesties, wil je ergens aan meewerken - neem dan contact op met ons algemeen
secretariaat of met je provinciale afdeling. Je bent ook welkom om al deze - en andere - initiatieven
te helpen realiseren. Of misschien kunnen wij JOU helpen om iets dat JIJ in de aandacht wil
plaatsen ook te realiseren.

De sterkte van VVIA is zijn onafhankelijkheid en de inzet van zijn vrijwilligers.

Maar, ‘molens malen niet van wind alleen’...

Onze activiteiten kunnen we maar realiseren dank zij de bijdrage van onze leden.
En daarom: 
T ben je al lid, vergeet dan niet je lidgeld voor 2017 tijdig te vernieuwen - dat kan vanaf nu. 

Heel eenvoudig
Lid-abonnees betalen tot einde 2017 slechts

    30 EURO als individueel lid-abonnee   
    25 EURO voor studenten, werklozen en gepensioneerden   
    60 EURO voor bedrijven, openbare besturen en bibliotheken   
    min. 250 EURO als beschermend lid
Deze bedragen zijn minima - een vrije bijdrage is steeds welkom

op onze bankrekening
IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

T ben je nog geen lid: de beste manier om solidair te zijn met al degenen die voor en achter de
schermen van VVIA opereren, is ook lid worden. Je krijgt er een reeks voordelen, en ook het
toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ voor
als ruil.
Omdat we jouw steun appreciëren

speciaal aanbod voor leden die in orde zijn met het lidgeld 2017
Oude nummers van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift “Erfgoed van Industrie en Techniek”, uit
de periode 2000-2010 tegen speciale prijs
T enkel nummer: 4 euro (verzending inbegrepen), dubbele nummers 7 euro (ook verzending

inbegrepen)
T bij bestelling van vijf nummers : 15 euro (verzending inbegrepen); een dubbel nummer

telt voor twee nummers
zie http://vvia.be/publicaties/ndx_EIT.htm 
Aanbod geldig tot 15 februari 2017

http://www.industrieelerfgoed.be/contact
http://www.industrieelerfgoed.be/contact
http://www.industrieelerfgoed.be/leden
http://vvia.be/publicaties/ndx_EIT.htm%20		
http://vvia.be/publicaties/ndx_EIT.htm


Studiereis naar Barcelona en omgeving 
Van 3 tot 7 april, eventueel een aperitiefje op zondag 2 april

VVIA organiseert voor zijn leden een exclusief bezoek aan Barcelona en omgeving !

� Op zondag 2 april en maandag 3 april maken we op een algemene manier kennis met
Barcelona "zonder Gaudi" - het Barcelona van de wijken, de 'vilas i barris', en het rebelse
karakter van de stad sedert 1714.

� Op de andere dagen trekken we o.m. naar de Poblenou waar aan de lopende band oude
fabrieksgebouwen gerenoveerd worden als centra van nieuwe creativiteit, klimmen we op de
watertoren, en bezoeken we uiteraard ook Can Batlló, de textielfabriek in de wijk Sants die
op 11 juni 2011 door de buurtbewoners bezet en 'in zelfbeheer' genomen werd

Organisatie
Elke dag spreken we om 10 u af op een centrale en gemakkelijk bereikbare plek om van daar uit in
groep een buurt of een thema te verkennen - met de mogelijkheid dat degenen die ‘s morgens niet
deelnéamen in de loop van de namiddag ook nog ergens kunnen aansluiten bij de groep.
We gaan ook even naar Sabadell en Terrassa (waar we het catalaans museum voor wetenschap en
techniek bezoeken) en doen een ritje met de trein op de oudste lijn van het Iberisch schiereinland,
tussen Barcelona en Mataró - waarbij we ook door de oudste spoorwegtunnel van Spanje gaan.

i Een voorlopig programma zal omstreeks 20 januari op onze website bekend gemaakt worden
- waarbij aan de programmapunten eventueel nog items kunnen toegevoegd worden, maar
niet afgevoerd 

i Voor meer informatie, gegevens over het voorgestelde hotel, enz... zie onze website

Kostprijs: 
de kostprijs aangerekend door VVIA bedraagt 125 euro voor leden, 160 euro voor niet
leden. Het bedrag voor niet leden omvat het lidgeld 2017. 
De kostprijs omvat de organisatiekosten van VVIA, de verplaatsingen in groep binnen en
buiten Barcelona, de toegangsgelden, de gidsingen, de koffiepauzen onderweg en de
uitgereikte documentatie. Tapa's en maaltijden zijn niet inbegrepen...
Best zo  vroeg mogelijk boeken, zeker voor het hotel en de vluchten, omwille van
mogelijke  prijsstijgingen.

Aanmelden via het contactformulier op onze website
De inschrijving wordt maar definitief na ontvangst van het deelnemingsbedrag op onze bankreken ing

http://www.industrieelerfgoed.be/activiteit/VVIA-bezoekt-industrieel-erfgoed-Barcelona
http://www.industrieelerfgoed.be/activiteit/VVIA-bezoekt-industrieel-erfgoed-Barcelona
http://www.industrieelerfgoed.be/contact

