
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw (www.industrieelerfgoed.be) werd laureaat van de
European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2019. Dit is de meest prestigieuze erfgoedonderscheiding
in Europa. 
De Europese Erfgoedprijs / Europa Nostra Prijs is door de Europese Commissie in 2002 ingesteld en wordt
sindsdien jaarlijks georganiseerd. De Prijs eert en bevordert best practices op het gebied van erfgoed
instandhouding, onderzoek, management, vrijwilligers, opleiding en communicatie. Zodoende draagt de Prijs bij
aan een sterkere publieke waardering voor cultureel erfgoed als strategische hulpbron voor Europa's economie en
gemeenschap. De Prijs wordt door het Creative Europe programma van de Europese Unie ondersteund.

VVIA kreeg de erkenning in de categorie ‘Dedicated Service’ (Toegewijde Dienst) omwille van zijn
vrijwilligersinzet sedert 1978 voor het behoud van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen, zonder
subsidiëring door de overheid.

Uit het juryverslag:
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie werd in 1978 opgericht als een
niet-gouvernementele organisatie voor de bescherming van industrieel erfgoed in Vlaanderen, de
Nederlandstalige, noordelijke regio van België. De VVIA werd nooit gesubsidieerd en is afhankelijk van
de niet-aflatende inzet van haar leden en vrijwilligers om de vele industriële sites en artefacten van de
regio te redden.
De jury waardeerde de voortdurende inspanningen van de organisatie om een erfgoed te beschermen,
waarvan het overleven en duurzame restauratie niet vanzelfsprekend zijn. Ze benadrukten dat:
"Industrieel erfgoed was lange tijd een bijzonder bedreigde sector van het cultureel erfgoed. De vaak
grote sites en gebouwen zijn duur om te behouden en hebben voortdurend onderhoud nodig. Bovendien
heeft de enorme reikwijdte van het concept, dat onder meer molens, mijnen, schepen en fabrieken omvat,
een grote uitdaging gevormd voor personen en organisaties die dit erfgoed willen behouden voor
toekomstige generaties. Ondanks deze en andere complicaties stond de Vlaamse Vereniging voor
Industriële Archeologie, vaak zonder de broodnodige financiële hulp, keer op keer in de frontlinie om die
plaatsen en monumenten te verdedigen die met vernietiging werden bedreigd."
Tot de vele initiatieven van de VVIA behoorden een actie om de mijnen van Limburg te redden, toen die
vanaf 1985 werden gesloten. Dat gebeurde in een tijd dat het behoud van deze voor de verschillende
overheden lang niet evident was. Hun voortdurende inspanningen hebben geleid tot de implementatie
van een toonaangevend uitgebreid beschermingsbeleid (1993-1994) voor mijnerfgoed. Recente
ontwikkelingen hebben echter aangetoond dat de strijd voor industrieel erfgoed nog lang niet is
afgelopen. In 2018, na een nominatie door de VVIA, werd de kolenwasserij van Beringen op de shortlist
gezet voor het The 7 Most Endangered-programma. Dit is de civiele campagne om Europa's bedreigde
erfgoed te redden, die wordt beheerd door Europa Nostra in samenwerking met het European Investment
Bank Institute.
Vrijwilligers van de VVIA slaagden er ook in om de technische bibliotheek van het voormalige Ministerie
van Openbare Werken te redden - een verzameling van ongeveer 30 ton boeken en tijdschriften
bijeengebracht sinds de jaren 1830. Die werden afgevoerd toen het toenmalige nationale ministerie in de
jaren negentig werd verdeeld tussen de Gewesten. Nadat een voorlopige oplossing gevonden werd de
collectie onlangs opnieuw bedreigd en moesten vrijwilligers zich er andermaal voor inzetten.
Gedurende 40 jaar heeft de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie blijk gegeven van hun
buitengewone vrijwillige toewijding ten voordele van het industrieel erfgoed. De organisatie heeft een
opmerkelijke impact gehad, dankzij het bottom-up inzetten op opbouw van professionele kennis en
vaardigheden, intelligente lobbying en scherp gericht activisme.
Via haar leden, die verschillende disciplines vertegenwoordigen, heeft de VVIA veel nieuwe ideeën
ontwikkeld en gepromoot voor het behoud en de interpretatie van industrieel erfgoed in Vlaanderen – en
bevorderde ze samenwerking en uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen lokale initiatieven en met
collega's in andere Europese landen.

Meer leest U op:  http://www.industrieelerfgoed.be/content/VVIA-wint-Europese-Prijs 
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Naast deze reeds belangrijke onderscheiding doet VVIA nu ook een gooi naar de publieksprijs
die in het kader van deze Europese prijzen toegekend zal worden, de Public Choice Award. 
Iedereen uit heel Europa kan daarvoor een stem uitbrengen. 
Er zijn 25 kandidaten voor deze publieksprijs . 
Breng dus uw stem uit voor de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
en vraag iedereen die U kent om hetzelfde te doen !

Hoe stem je voor de Public Choice Award ?

Stap 1
Ga naar de webpagina https://vote.europanostra.org  en wacht tot heel deze pagina geladen is. 
Dat neemt tijd doordat er 25 filmpjes met voorstellingen van de kandidaten moeten binnenkomen. 

Stap 2
Als alle filmpjes binnen zijn, ga je naar beneden tot je VVIA vindt (even na de helft, het 16de filmpje) en daar
stem je dan een eerste keer. De eerste stem geef je uiteraard aan VVIA, want die stem is drie punten waard.
Als dat gebeurd is moet je de pagina twee keer opnieuw laten opladen, om een tweede en een derde stem uit te
brengen. Je moet dus nog voor twee andere projecten stemmen en die krijgen respectievelijk 2 en 1 punten. 
Je kunt maar voor één project per land een stem uitbrengen.

Stap 3
Als je de drie stemmen uitgebracht hebt, moet je op het stemformulier bovenaan je gegevens en e-mail adres
invullen. Controleer dan nog even of al je stemgegevens juist zijn, en vooral of VVIA in je lijstje op de eerste
plaats staat. Mocht je een vergissing gemaakt hebben, dan kan je die eventueel corrigeren (bv wanneer je VVIA
per ongeluk niet de eerste stem gaf).  Klik je en  breng je stem uit.

Stap 4
Er wordt dan een bericht naar je e-mailadres gestuurd. Op dat bericht moet je klikken om te bevestigen. Pas dan
is je stem geldig...

Het gebruikte e-mail adres wordt opgeslagen in de bestanden van Europa Nostra, maar met respect voor de
GDPR privacy-regels. Je kunt dus maar één keer per e-mail adres stemmen, maar als je verschillende adressen
hebt kun je dat natuurlijk met elk van deze.
Ook al je familieleden, dochters, schoonzonen, collega's, vrienden en vriendinnen, buren, leden van je
vereniging, medewerkers van je bedrijf of instelling, ... - kortom iedereen die je kan overtuigen om een stem uit
te brengen kan VVIA in de rangorde naar boven helpen.

Kortom: hoe meer mensen voor VVIA stemmen, hoe liever.
Er kan gestemd worden tot 15 september.

Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, 
ni de réussir pour persévérer....

(Willem de Zwijger, prins van Oranje, graaf van Nassau, 1533 - 1584)
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