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1. Welkom
Namens VVIA heet Adriaan Linters de talrijk opgekomen aanwezigen welkom. 
De eerste resultaten en de respons overtreft nu reeds de verwachtingen. 
De deelnemers ontvangen een documentatiemap, waarin informatie over initiatieven rond
fabrieksschouwen in Frankrijk, Nederland, Catalonië en Italië. 

2. Voorstelling
De deelnemers stellen zich voor en informeren over de schouwen die zij op het oog hebben.
Hieruit blijkt dat er nu reeds ene tiental schouwen in aanmerking komen. In de Rupelstreek
bestaan er nog een dozijn schouwen van steenbakkerijen, en overweegt men een globale aanpak
(deze zal gecoördineerd worden via het Samenwerkingsverband Rupelstreek). Ook in Kortrijk en
Gent kunnen er nog schouwen bijkomen. Uit de provincie Vlaams-Brabant kwamen er nog geen
reacties.
Er zijn intussen ook contacten voor het inschakelen van schouwen in Avelgem en Ronse.
De vergadering is verheugd dat Frank Coornaert aanwezig is. Zijn firma bouwt, herstelt - maar
jammer genoeg sloopt ook - fabrieksschouwen, en hij heeft een uitgebreide documentatie
meegebracht.

3. Noord-Frankrijk
Olivier Muzellec en Franck Larère, van de vereniging Le Non Lieu, stellen de werking in Noord-
Frankrijk voor. Het is vooral de bedoeling om de fabrieksschouwen naar voor te schuiven als
symbolen van de arbeid en als een eerbetuiging aan de werkende bevolking in de industriële zones.
Veel schouwen zijn echter verdwenen: Roubaix telde oorspronkelijk een 400-tal schouwen, nu
blijven er minder dan 40 over en onlangs werden er nog enkele gesloopt. Het valt echter op dat de
bewoners de schouwen meer en meer als symbolen van en merkpunten in hun wijk zien. Kinderen
weten niet meer waarvoor die schouwen dienden - ze noemen ze ‘torens’. Belangrijk is ook de
collectieve geschiedenis (o.m. de mondelinge verhalen en overleveringen) vast te leggen die met
deze schouwen verband houdt. 
Informatie over de vereniging Le Non Lieu vindt men op de website: www.non-lieu.fr. 
Een dossier over de actie ‘Les Beffrois de l’Industrie’ in 2007 verscheen in de Noord-Franse krant 
‘La Voix du Nord’ en kan op de website van deze krant geconsulteerd worden
(www.lavoixdunord.fr/dossiers/region/cheminees)

4. Promotie, perscontacten
Filip Cossement (vakblad ‘Dimension’) woont de vergadering bij. Zijn tijdschrift zal de actie
redactioneel ondersteunen.
Daarnaast waren er ook contacten met ‘Transit’, de grensoverschrijdende uitzendingen van
WTV/Focus

http://www.non-lieu.fr
http://www.lavoixdunord.fr/dossiers/region/cheminees


5. Verder
Na een uitgebreide uitwisseling van ideeën en informatie wordt volgende strategie ter tafel gelegd

5.1. Inventarisatie en documentatie
Bij inventarisatie en onderzoek werd er tot op heden weinig of geen aandacht besteed aan de
fabrieksschouwen. 
• Daarom zal via VVIA een inventarisatie-campagne opgestart worden voor de nog

resterende fabrieksschouwen in Vlaanderen. Een steekkaart zal van de website kunnen
gedownloaded worden. De resultaten van deze inventarisatie zullen ook via de website
bekendgemaakt worden.

• Er wordt een oproep gelanceerd voor foto’s van en informatie over verdwenen schouwen
en van de sloping van schouwen. Deze gegevens zullen ook via de website ontsloten
worden

• Op termijn kan op basis hiervan desgevallend een keuzelijst van representatieve
fabrieksschouwen ter bescherming voorgesteld worden

5.2. Belforten van de industrie
• Iedereen wordt verondersteld de nodige afspraken te maken met de eigenaars van de

fabrieksschouwen waarrond men op 1 mei 2008 een activiteit wil organiseren. Er zal een
formulier voor registratie en bevestiging van de initiatieven opgesteld en rondgezonden
worden

• De deelnemers aan de vergadering krijgen mekaars e-mail gegevens toegezonden zodat ze
onderling contact kunnen houden en ideeën en informatie uitwisselen. Op de VVIA-
website zal ook plaats ingeruimd worden voor ideeën en suggesties.

• Het is belangrijk dat de initiatiefnemers op lokaal vlak partners zoeken bij verenigingen,
bedrijven, etc. Een steun of goodwill van de gemeentebesturen lijkt onontbeerlijk. Gezien
de actie op 1 mei plaatsvindt en een eerbetoon wil zijn aan de Arbeid is het duidelijk dat
ook arbeidersorganisaties kunnen betrokken worden - maar het project mag natuurlijk niet
in politiek vaarwater verzeilen (dit jaar vallen de Dag van de Arbeid en Rerum Novarum
toevallig beide op 1 mei)

• Het zou mooi zijn indien de verschillende provinciale afdelingen van de Monumenten-
wacht op 1 mei 2008 een medewerking konden leveren. Daarnaast wordt gehoopt dat er
ook vanuit de verschillende Erfgoedcellen op het initiatief kan ingespeeld worden (enkel
de Erfgoedcel Kortrijk reageerde tot vandaag) evenals vanwege de door de overheid
gesubsidieerde platformorganisaties (VCM, VCV, Culturele Biografie, Erfgoed
Vlaanderen,...) die tot op vandaag ook nog niet reageerden.

• Karel Van Kouteren kan de nodige contacten leggen met de VBSF (Vlaamse Bergsport-
en Speleo-Federatie) voor eventuele schouwbeklimmingen.

• Alle verdere aanvullingen, suggesties en ideeën kunnen via de VVIA (vvia@vvia.be) aan
alle betrokkenen doorgespeeld worden. VVIA houdt ook een overzicht bij van alle
contacten en mogelijkheden waarop de deelnemers beroep kunnen doen

• Van zodra mogelijk zal een budget opgesteld worden vooral voor wat betreft de kosten
van de centrale organisatie en promotie (persconferentie, folders, etc.). Daarvoor dient
sponsoring of een overheidstussenkomst gezocht.

• Er zal einde 2008 nog een coördinatievergadering plaatsvinden

mailto:vvia@vvia.be


• In de loop van januari wordt het programma van 1 mei 2008 vastgelegd en aan de media
meegedeeld

5.3. Na 2008
• Na mei 2008 zal er een evaluatievergadering plaatsvinden waarop kan nagegaan worden in

welke mate het concept ook naar andere landen kan vertaald worden en/of omgesmeed tot
een Europees project

• Olivier Muzellec zal het thema ‘Beffrois de l’Industrie’ voorstellen tijdens de Europese
contactbijeenkomst van verenigingen van industrieel en technisch erfgoed, die van 16-18
november e.k. in Kortrijk en Zwevegem plaatsvindt (zie: www.e-faith.org) 

http://www.e-faith.org)
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