
 

NOEVEREN BEZORGD 

Walter is mijn naam en ik woon al heel mijn leven tussen de steenbakkerijen van Noeveren. 

Als geboren Noeveriaan weet ik als geen ander wat er leeft op BESCHERMD NOEVEREN. Mijn jeugd 

waar ik met nostalgie aan terug denk was zeker zo leuk als nu bij de moderne pretparken waar men 

veel inkom moet betalen, hier was alle plezier en deugnieten fratsen gratis.  Maar ik heb met weemoed 

het verval mogen meemaken van die grote steenbakkerijen. In de jaren 50-60 was de Rupelstreek op ge-

bied van steenproductie de grootste van de wereld. Ben dan ook al van 2004 vrijwilliger bij Het Booms 

Steenbakkerijmuseum ‘t Geleeg. Want de laatste steenbakkerijen in de Rupelstreek waar er vroeger 

honderden van waren mogen niet verloren gaan en moeten gekoesterd worden. Het zijn de laatste mo-

numenten die verwijzen naar ons rijk verleden van noeste arbeid en uitbuiting van de werkmens. Als 

Rupel Boom voetbal uitzonderlijk nog eens scoort spreekt men nog steeds van de steenbakkers. Nu met 

de corona beperkingen heb ik veel tijd gehad om alles eens op een rijtje te zetten. Als ik even mag wil ik 

het restauratiedossier van EMABB bekijken. Het is zeker een verbetering in dat gedeelte van BE-

SCHERMD NOEVEREN. 

Of het een meerwaarde voor de Noeverianen is daar heb ik mijn twijfels over. 

Maar ja dat is mijn persoonlijke mening en het zijn geen verwijten, enkel vaststellingen. 

 
Vergunningsaanvraag restauratie steenbakkerij EMABB, als men het goed overloopt is het meer een 

verbouwingsaanvraag! 

 

Aan deze vergunningsaanvraag zijn een aantal beslissingen voorafgegaan waarbij de bewoners van de 

wijk Noeveren niet zijn betrokken. De aanvraag is de facto het laatste stadium in het besluitvormings-

proces. We kunnen enkel betreuren dat de rechtstreekse betrokkenheid van de bewoners wordt vermeden. 

De vraag of de bewoners van Noeveren dit toeristisch recreatief miljoenen project echt willen, blijft dan 

ook onbeantwoord. Bij de info de vorige wijkraad oktober 2019 was alles al beslist. Welke miljoenen blij-

ven er nog over voor het overige Beschermd Noeveren? 

 

De schrijnwerkerij: herrijzen is als onthaalpunt 

 

De schrijnwerkerij wordt afgebroken en 30 cm hoger heropgebouwd en met als herbestemming infopunt. 

Aan de inkom komt een glasplaat van 1 m² boven de originele vloer als aandenken  aan het oorspron-

kelijk niveau dat volgens de erfdienstbaarheden moet worden behouden. 

De belevingswaarde van zo’n glasplaat is zeer beperkt. Vergelijk het met een oude crypte waar men kan 

in afdalen en het oorspronkelijk niveau beleven of er overheen lopen op een glasplaat. Nochtans zijn de 

oorspronkelijke niveaus belangrijk om de evolutie van de ligging van Noeveren ten opzichte van de Ru-

pel en de vele afgravingen duidelijk te maken. De herbestemming gaat boven de bescherming en de erf-

goedwaarden. Behoud van de niveauverschillen en op de verschillende niveaus inplantingen volgens het 

beschermingsbesluit. 

 

De ringoven: feestzalen EMABB 

 

De ringoven wordt her bestemd als feestzalen en tentoonstellingsruimte. Om de feestzalen onder het 

dak te kunnen onderbrengen worden de muren met 45 cm verhoogd. De herbestemming gaat boven de 

erfgoedwaarden en de bescherming. Mag ik de vraag stellen: hoe vaak moesten de afdragertjes zich 

bukken op een werkdag van 12 uur aan de steenmakerstafel en mag iedere woning nu ook verhoogd 

worden met 45 cm? Dat de bewoners van de averrechtse root recht in hun bed kunnen slapengaan…. 
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De noodzaak aan feestzalen wordt niet aangetoond aan de hand van een sociaaleconomische of culturele 

studie. Is er in Noeveren behoefte aan extra feestzalen? Het antwoord is neen, er  zijn mogelijkheden ge-

noeg. De projecten zijn niet in het belang van Noeveren en willen een regionale toeristisch recreatieve ont-

wikkeling ten koste van de authenticiteit van Noeveren en het welzijn van de bewoners. De volume ver-

groting is enorm, het stokersgedeelte is 75 meterlang en 15 meter breed en wordt dus 0,45 meter ver-

hoogd :75maal 25maal 0,45 is 506m³. 

Heb ook gemerkt in het infoblad van Boom, dat de zuidergevel van de ringoven met zicht op de Rupel 

voorzien wordt van 7 ramen en in het verleden maar 1 raam of deur, ben even geschrokken en flink boos 

geworden! 

         

De schoorsteen: ten oever is niet te hemel! 

 

De schoorsteen wordt een uitkijk omwille van het panoramisch zicht op de Rupel. Een fitte bezoeker kan 

165 treden omhoog en de Rupel aanschouwen. Dit is letterlijk neerkijken op Noeveren want de belevings-

waarde ligt in de wijk en haar erfgoed en langs de oevers van de Rupel. Ten oever is niet ten hemel! Stel 

dat er nieuwe woningen komen op Lauwers, tof dat er 30 meter boven hun tuin of huisje, vreemde ogen 

en mensen hun doeningen en privaat leven bekijken. Plaats maar een tuinscherm van 1,8 meter hoog 

beste Noeverianen, voor uw rust. 

De Noeverianen willen in schaduw wonen van de beschermde schouw en niet onder een 

 panoramisch bordes. 

 

Mobiliteit: ontsluiting en parkeren 

 

Er wordt een bovenlokale toeristisch recreatieve infrastructuur gebouwd zonder de mobiliteitseffecten er-

van te bekijken. Wordt hiervoor extra infrastructuur voorzien en worden bestaande erfdienstbaarheden 

gerespecteerd? 

 

Besluit: 

 

In de drie dossiers gaat de herbestemming boven de bescherming en de erfgoedwaarden. Toeristisch-

recreatief bieden de projecten wellicht mogelijkheden maar gegevens om dit te beoordelen ontbreken. Voor 

Noeveren en haar bewoners is er geen meerwaarde en dreigt de authenticiteit verloren te gaan. Bewoners 

worden decor. Het erfgoed verliest in de drie projecten aan erfgoedwaarde. 

Ook de 500 handtekeningen in het bezwaarschrift zijn van tafel geveegd, zullen allemaal van geen 

Noeverianen komen, maar toch heeft men er geen rekening mee gehouden en wordt er niet over na ge-

dacht wat de oorzaak is. 

Zoals sommigen al gezegd hebben: een banale commerciële beslissing. Als de titel van Beschermd Mo-

nument enkel moet dienen om de euro's te krijgen van de Vlaamse overheid en de gemeente en daarna 

geen rekening meer houden met het Beschermingsbesluit van 1986 dan is men verkeerd bezig en zet 

men de deur open voor grote ontwikkelingen. 

 

Toch zal ik mij blijven inzetten voor ons BESCHERMD NOEVEREN. Daarom stond ik mee aan de op-

start van NOEVEREN BEZORGD om ons beschermd dorp te blijven beschermen en te behoeden van gro-

te ontwikkelingen en mee te vechten tegen hoogbouw waar ook de politieke verkiezingsbeloftes over gin-
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wel heel uitzonderlijk en scheppen een breuk tussen de erfgoedbeheerders en de gewone Noeveriaan, die wel 

het beschermingsbesluit moeten volgen en terecht anders is heel ons prachtig kleinschalig en pittoresk dorp 

verloren. Al deze toegevingen en versoepelingen van onroerend erfgoed zoals de schepen de vorige wijkraad 

zei, ben ik wantrouwig en zal NOEVEREN BEZORGD nog veel van zich laten horen. 

Als alle bewoners met het bestuur tezamen overleggen en samenwerken met respect voor erfgoed, kleinscha-

ligheid en niet kiezen voor het grote geld, is er nog een mooie toekomst voor het Boomse en Noeverse steen-

bakkers verleden. 

 

Bedankt voor het luisterend oor 

 

Walter          de Noeverse jongen met Rupelklei tussen de vingers 


