Het INDUSTRIEEL ERFGOED omvat alle
materiële overblijfselen van de industriële cultuur
uit het verleden.

●

Bereikbaarheid:

De INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE stelt zich
tot doel het industriële patrimonium uit het
verleden en de getuigenissen van de arbeids- en
levensomstandigheden van onze voorouders te
bestuderen, te verklaren en te herwaarderen.

●
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ECOMUSEUM & ARCHIEF VAN DE BOOMSE BAKSTEEN

Industriële archeologie
Industrieel erfgoed

DE RUPELSTREEK,
EEN VERHAAL
APART !
BEZOEKERSCENTRUM RUPELSTREEK
BOOMS STEENBAKKERIJMUSEUM
INDUSTRIEEL ARCHEOLOGISCH
MUSEUM RUPELSTREEK

Gisteren leeft
ook vandaag
Het uitzicht van de Rupelstreek is er één dat je nooit
meer vergeet. Dat komt omdat dit lapje grond als
geen ander werd geboetseerd door eeuwenlange
kleiwinning en baksteenfabricage. Langs de
rechteroever van de Rupel, op niet eens een half
uurtje rijden van Brussel of Antwerpen, ontstond
door het leven en werken van ettelijke generaties
steenmakers een uniek industrieel landschap.
Veel inspanningen worden geleverd om waardevolle industrieel-archeologische elementen uit dit
landschap als cultureel erfgoed te bewaren.
Het EcoMuseum & Archief van de Boomse Baksteen
gaat verder dan het gewoon bewaren van de
getuigenissen uit het verleden. Het laat er een zo
ruim mogelijk publiek mee kennismaken en werkt
daarvoor een aantrekkelijk toeristisch programma
uit, recreatief en educatief.
Wie recent de Rupelstreek heeft bezocht weet dat
deze regio heel wat te bieden heeft. Gaat u de streek
echt ontdekken, dan vindt u mooie hoekjes en
verbazende vergezichten.
EMABB biedt scholen en groepen een onvergetelijke halve of volledige dagtrip. Daarbij bestaat de
mogelijkheid om zelf het programma van uw
uitstap samen te stellen. Naargelang de keuze
ontstaan er verschillende raakvlakken tussen het
boeiende verleden en de al even boeiende hedendaagse werkelijkheid.

DUNHILL PRIJS 1985
CONSERVATION AWARD 1992
CAMPAGNE ERFGOED KBS 1995
PRIJS CULTUURVERDIENSTE BOOM 1998
“SCHATTEN VOOR ALLEN” KBS 1998

EMABB vzw - NOEVEREN 67 - 2850 BOOM

LANGS SCHELDE EN RUPEL
Een dagtrip met vertrek aan het “Zuiderpershuis”
te Antwerpen. Samen met onze gids neemt men
deel aan een zoektocht langs de huidige industrie,
naar overblijfselen van de belangrijke industriële
bedrijvigheid, die zich voornamelijk rond de
eeuwwisseling aan de rechteroever van Schelde en
Rupel ontplooide. Na de middagpauze en een kort
bezoek aan het beschermde dorpsgezicht Noeveren, gaat de tocht verder richting Klein-Willebroek,
om te eindigen te Rumst waar de Dijle en de Nete
samenkomen en de Rupel vormen.

Een bezoek aan het BOOMS STEENBAKKERIJMUSEUM met wandeling langs de verschillende types ovens en droogloodsen. Onze gidsen
brengen u het verhaal van het “maken van
handsteen” en belichten tevens de uitzonderlijke
leef- en werkomstandigheden van de arbeiders in
de 19de en begin 20ste eeuw op de steenbakkerijen.
Een onvergetelijke ervaring is ook het bezoek aan
de enige in de Rupelstreek nog werkende, semiambachtelijke STEENBAKKERIJ LAUWERS.
(max. 25 dln. per gids, min. tijdsduur: 1½ uur)

DE RUPELSTREEK, EEN VERHAAL
APART !
Wie Rupelstreek zegt, denkt aan een maanlandschap van naast elkaar liggende kleiputten met
ruïnes van verlaten steenbakkerijen en desolate
woonkernen. Onze gidsen brengen U tijdens een
rondrit het verhaal van leven, wonen en werken in
de Rupelstreek - vroeger en nu- met als rode draad:
de baksteennijverheid.Tevens houdt de streek ook
verrassend veel moois verborgen: een excursie vol
sociale en stedenbouwkundige contrasten. (min.
tijdsduur: 1½ uur)

Een geleid bezoek aan een HEDENDAAGSE
STEENBAKKERIJ in Niel of Terhagen.
Een enorm contrast met de hiervoor genoemde
semi-ambachtelijke steenbakkerij. Een fascinerend
gebeuren dat u als bezoeker van op de eerste rij kan
volgen. (max. 25 dln. per gids, min. tijdsduur: 1 uur)

VERDER
Geleide fietstochten.
● Bezoeken aan andere musea in de streek.
● Videoprogramma’s over de Rupelstreek.
● Een wandeling in Walenhoek, ooit een kleigroeve, nu een prachtig natuurgebied.
● ...

Zondagrondleiding
Zondagrondleiding

BEZOEKERSCENTRUM
RUPELSTREEK
NOEVEREN 67 - 2850 BOOM
Daar de geleide bezoeken voor een groot
gedeelte in en rond de steenbakkerijen plaats
vinden, raden wij de bezoekers aan naargelang de
weersomstandigheden hun kledij en schoeisel aan
te passen.

Reservering
Reservering
Na schriftelijk of telefonisch contact helpen
wij u graag om het programma van uw bezoek
samen te stellen.
EMABB vzw, NOEVEREN 67, 2850 BOOM, BELGIË
TEL.: +32 (0)3 888 15 58
FAX.: +32 (0)3 843 34 02

Wilt u voor, tijdens of na het bezoek iets
drinken, dan kan dat na overleg met de gids in de
oude herberg “De Koophandel” of in ‘t Baksteentje,
vroeger een paardenstal, nu door EMABB als
onthaalruimte ingericht.
U vindt er alle informatie over de toeristische
mogelijkheden in de Rupelstreek.
Meegebrachte lunch kan worden gebruikt.
Gelieve wel te reserveren.

Educatieve dienst
Scholen en groepen kunnen voor de voorbereiding van hun bezoek beroep doen op onze
educatieve dienst.

Bibliotheek
EMABB bezit heel wat publicaties over het
industriële verleden van de Rupelstreek. Deze
publicaties kan men raadplegen ter voorbereiding
van een bezoek, voor het maken van een eindwerk
of om je kennis te vergroten. Maak vooraf een
afspraak.

Website

aan ‘t werk in de klampoven

steenmakersploeg (1911)

de kleigroeve

http://www.steenbakkerijmuseum.be

site Frateur

!

De geleide bezoeken starten aan het:

Gedurende de maanden april tot en met
oktober vindt er iedere zondag om 14.00 uur een
geleide rondleiding plaats, tijdsduur 1½ uur. Hier
kan de individuele bezoeker zonder afspraak aan
deelnemen.

●

“steen uitdoen”

Belangrijk

Bezoekerscentrum Rupelstreek

Geleide bezoeken

