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Inleiding

1.

*

Het Hof ter Walle vormt één van de belangrijkste overblijvende erfgoedwaarden in de Wase polders. De open polderhoeve genaamd Hof ter Walle en gelegen te Oude Arenberg 73 bestaat uit een woonhuis met schuur en aanhorigheden op een omwald erf. Woonhuis en schuur stammen uit de 18de eeuw.
de 18de eeuwse schuur was in 2007 een sloopvergunning afgeleverd. In januari
2009, werd na protest de voorgenomen sloop in opdracht van minister-president Kris Peeters opgeschort. In maart 2010 werd opnieuw gestart met de
sloop. De minister bevoegd voor Erfgoed, Geert Bourgeois, besliste om Hof ter
Walle voorlopig te beschermen. Die voorlopige bescherming werd in april 2011
omgezet in een definitieve bescherming.
Op het moment van de bescherming was de dakbedekking reeds gedemonteerd. Nadat ze op 5 september 2011 gedeeltelijk was ingestort werd het dak
gedemonteerd en bleven enkel de spanten zelf overeind. Het zuidelijk deel werd
tijdelijk afgedekt. Het gedemonteerde houtwerk werd opgeslagen in de recente
schuur ten noorden van de gedemonteerde schuur.

Schuur na de instorting (foto VIOE)

Het plaatsbezoek heeft duidelijk gemaakt dat de huidige bewaringsmaatregelen niet volstaan om het houtwerk tegen verdere degradatie te beschermen. Er kan worden vanuit gegaan dat voor de restauratie van het houtwerk een volledige demontage noodzakelijk is.
De woning is – gelet op de jarenlange leegstand- in goede staat. Buiten enkele
gebroken vensters is het gebouw wind- en waterdicht. Recent werden enkele
ingrepen uitgevoerd die de woning geschikt maken voor (tijdelijke) bewoning.
* De beschrijving van de aanwezige erfgoedwaarden werd overgenomen uit Debonne V. Haneca
K. Kennes H. en Meganck L. (2009) Onderzoek naar de erfgoedwaarde van de hoevesites Oud
Arenberg nr. 71 en nr. 73 te Kieldrecht (Beveren)
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Historische ontginningsas Oud Arenberg

Natuurgebied Putten West

Coëfficiënt a: 1847/1: Mussche Louis ‘changement de limite’

Haveninfrastructuur op de achtergrond

Zicht op Dijk van de Oud Arenbergpolder en hoeve in langs de
Pillendijk

SITE

CONTEXT

Binnenhof hoeve

Het zogenaamde ‘Hof ter Walle’ is een hoeve met losstaande bestanddelen met dubbele omwalling. De bebouwing beperkt zich tot de eerste omgrachting. De
hoeve is nog niet weergegeven op de Ferrariskaart van
1771-1777. Ook de benaming ‘ter Walle’, vermoedelijk
verwijzend naar de omringende gracht, is niet aangeduid op de genoemde kaart en evenmin op de Vander
Maelenkaart (1846-1854). In het kadaster werd de benaming evenmin teruggevonden.
Het volledig omwalde geheel bestaat uit een centraal
aarden erf met ten zuiden het 18de-eeuwse woonhuis,
aan de straatzijde voorafgegaan door een omhaagde
moestuin. Ten oosten van het erf liggen 20ste-eeuwse
stallen zonder noemenswaardigheden.
Ten noorden, parallel aan de woning, ligt de karakte-
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Eerste omgrachting

ristieke en monumentale polderschuur. Het gaat om
een vierbeukige langsschuur van vijf traveeën onder
een schilddak, voorheen met een dakbedekking van
Vlaamse pannen en golfplaten. De dakbedekking is in
het kader van de geplande sloop verdwenen, met uitzondering van het huidige stalgedeelte. Het gebinte is
gedeeltelijk ingestort en verwijderd. Ook een deel van
de gevels werd al ontmanteld. Ten westen van de hoevegebouwen ligt weiland. Het erf is toegankelijk via
een gekasseide oprit links van de woning. Deze oprit
over de omwalling wordt afgesloten door een ijzeren
hek uit de interbellumperiode.
De walgracht is op de oudste kaarten slechts aan drie
zijden aanwezig. Op een mutatieschets uit 1847 is de
dubbele omwalling te zien.

Hof ter Walle ligt langs ‘Oud Arenberg’, de historische
ontginningsas die vertrekt vanuit Kieldrecht. De site
is omgeven door natuurgebied (Putten West). De polderbodem werd er afgegraven. Zo ontstonden er natte

weilanden en een zoetwaterkreek, In het Oosten grenst
het gebied aan de toekomstige havenuitbreiding, die
zich slechts op een 100-tal meter van de site zal bevinden.
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Huidige staat schuur

Niet waardevolle bijgebouwen

Indeling schuur

SCHUUR
De schuur met schilddak bevindt zich op de noordzijde van het erf. De west- en de zuidgevel zijn van baksteen, de noorden de oostgevel grotendeels van hout.
Links van de westelijke toegang ligt de voormalige
bietenkelder, rechts de knechtenkamer. De zuidelijke
zijbeuk wordt verder in beslag genomen door de (paarden)stallen.
In de ontwikkeling van de schuur kunnen drie fases
worden onderscheiden. De oorspronkelijke schuur
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Huidige staat dak

Gerot hout

Montagetechniek

Gebinte ter hoogte van de stallen

GEBINTE
had waarschijnlijk een rieten schilddak en houten
wanden. Rond 1900 werden de schuur uitgebreid naar
het westen en werd een nieuwe gevel uit baksteen opgetrokken. Tijdens het interbellum werden de kopgevels opgetrokken tot de huidige hoogte (waardoor een
wolfsdak ontstond) en werden aan de zuidzijde stallen
toegevoegd. Wanneer de dakbedekking werd vervangen is niet duidelijk.

In 2009 werd de erfgoedwaarde van de schuur onderzocht. In dit onderzoek werd volgende beschrijving gegeven van het gebinte van de schuur: De vierbeukige
schuur telt vier paar hoge stijlen met verankerde trekbalken op korbelen. De overspanning wordt door vier
standvinken verdeeld in twee beuken, waarvan de zuidelijke wordt gebruikt als doorgang. Tussen de standvinken, in de lengterichting van de schuur, zijn balken
op korbelen aangebracht.
Oorspronkelijk was er ook op ca. 1,25 m hoogte een
rij balken, maar hiervan zijn enkel de pennen in de
standvinken overgebleven. Op de stijlen liggen de
langsbalken, gestut door korbelen. Het eerste en het
vierde gespan bewaren boven de grote trekbalk nog
twee gebinten (dekbalk op kromstijlen met korbelen)
die behoren tot de oorspronkelijke opstand van de
gespannen. De vierde geleding is allicht vernieuwd
en bestaat uit twee stijlen die in hun kruising de nok-

gording dragen. Het tweede en derde gespan bewaren
boven de grote trekbalk nog slechts één gebint van het
oorspronkelijke gespan. De twee geledingen daarboven
zijn vervangen door twee stijlen met een dwarsbalk die
in hun kruising de nokgording dragen. De gordingen
zijn niet doorlopend en nogal willekeurig aangebracht;
ze behoren niet tot de oorspronkelijke opzet van de
dakkap. Ongeveer zes horizontale dakstroken worden
door de gordingen afgebakend. Ieder van die stroken is
bedekt met korte kepers met een wisselende doorsnede
en lengte. De overdekking van de noordelijke zijbeuk
wordt verzekerd door inteugels, dit zijn de balken gevat
tussen de noordelijke stijlen van de hoofdbeuk en de
stijlen die de noordwand van de schuur opmaken. In
de hoek van de inteugels en de noordelijke stijlen van
de middenbeuk zijn schoren gezet die de gording van
de noordelijke zijbeuk dragen. Het dak van de zuidelijke zijbeuk wordt gevormd door kepers op schoren.
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Zicht vanuit de schuur op het woonhuis

Gecementeerde achtergevel woonhuis

Beste kamer met schouw en feniks in stuc

Voorgevel woonhuis

Keldergat in combinatie van trap richting zolder

Zicht op gang en slaapkamer

WONING
De parallel aan de straat gelegen woning telt zeven traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak (kunstleien
vooraan en mechanische pannen achteraan) tussen
aandaken op schouderstukken. De met schijnvoegen
bepleisterde lijstgevel wordt gemarkeerd door ingekleurde voegen en decoratieve motieven. De rechthoekige vensters hebben een licht geprofileerde omlijsting
van blauwe hardsteen met bewaarde luikduimen en
vrij recent vernieuwd schrijnwerk. De rechthoekige
eiken deur is oorspronkelijk, evenals de licht geprofileerde omlijsting van blauwe hardsteen met op de latei
de inscriptie ‘P.V.W.M. 1794 L.M.V.D.’, als referentie
aan bouwjaar en vermoedelijke bouwheren. De oudste,
in het archief van het kadaster teruggevonden eigenaar
(ca. 1817) is immers Louis Mussche, landbouwer uit
Kieldrecht.
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Coëfficiënt a: 1847/1: Mussche Louis ‘changement de limite’

INDELING WONING
Boven de latei steekt een getralied, rechthoekig bovenlicht. De kroonlijst van de klassieke gevelbeëindiging is
thans met PVC bekleed, maar was bij de inventarisatie
van de jaren 1970 (1976-1979) nog een houten kroonlijst op modillons. De rechterzijgevel wordt gemarkeerd door muurvlechtingen, ingekaste, rechthoekige
venstertjes en een oculus in de top. Het venster op de
begane grond werd later ingebracht. De linkerzijgevel is evenals de achtergevel thans gecementeerd. De
achtergevel vertoont rechts twee getraliede opkamervensters boven kleinere keldervensters met tussenin
een afvoeropening. Het schrijnwerk stamt nog uit de
bouwperiode met bewaard hang- en sluitwerk. Links
in de achtergevel treft men een beluikt, rechthoekig
venster aan en een rechthoekige deur, beide onder een
houten latei.

De woning behield nagenoeg volledig haar oorspronkelijke binnenindeling, bestaande uit een centrale gang
met links vooraan de ‘beste kamer’ met achterliggende
opkamers.
Rechts vooraan liggen de slaapkamer en een alkoofkamertje, achteraan de woonkamer, een kleine keuken en
badkamer. De latere, 20ste-eeuwse aanbouw herbergt
het zogenaamde ‘zomerhuisje’ (woonkeuken tijdens de
zomerperiode), het melkhuisje en het bakhuis met bewaarde oven. Nagenoeg overal bleven de authentieke
18de-eeuwse binnendeuren bewaard, soms nog met de
oorspronkelijke sloten. De beschildering van houtimitatie op enkele deuren is van recentere datum.
De ‘beste kamer’ kreeg in de jaren 1950-1960 een nieuw
plafond en vloer, maar de schouw behoort nog tot de
oorspronkelijke inrichting. Die heeft een zwart mar-

meren mantel en een schouwboezem in stuc met de
voorstelling van een feniks in medaillon met guirlande
en strikmotief (Lodewijk XVI-stijl). De slaapkamermet
witgeschilderde moer- en kinderbalken en een cementtegelvloer bewaart een laat-18de-eeuwse schouw met
Lodewijk XVI-motieven en zwartbeschilderde, houten
dekplaat. Het vlak geplafonneerde alkoofkamertje bevat een alkoof geflankeerd door gecanneleerde halfzuilen en ingemaakte kasten. De noordwestelijke hoek in
dit kamertje wordt ingenomen door een schouw met
een fraaie stucdecoratie in Lodewijk XVI-stijl, ondermeer met acanthusblad en guirlande. De woonkamer
met valse zoldering en cementtegelvloer werd in het
interbellum voorzien van een lambrisering van reliëfplaat met vergulde motieven. De gang is vooraan eveneens geplaveid met een cementtegelvloer, achteraan
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Cementtegelvloer

Gracht met riet

Alkoofkamertje

Waterpomp

met een zwarte tegelvloer. De opkamers hebben een
zichtbare, witgeschilderde structuur van moer- en kinderbalken en authentieke deuren en ramen met hangen sluitwerk. De toegang tot de kelder, met bakstenen
tongewelf en vloer, wordt nog door het oorspronkelijke
houten luik afgesloten. De coherent getelmerkte gordingenkap telt vijf gespannen, bestaande uit dekbalken
op stijlen en korbelen. Standvinken op de dekbalken
dragen de nokgordingen. De houtverbindingen, zowel
pen-en-gatverbindingen als halfhouts verbindingen,

hebben houten toognagels. Aan de zuidzijde werd in
1924 (volgens de vroegere eigenaar) een onderdak van
eiken planken geplaatst. De plankenvloer is gedeeltelijk vernieuwd.

HOF TEN WALLE

VOORZIENINGEN
De site beschikt enkel over aansluiting op het elektriciteitsnet. Riolering of andere nutsvoorzieningen zijn
niet aanwezig.
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Ontwerpend onderzoek

2.
UITGANGSPUNTEN
In wat volgt worden kort de randvoorwaarden opgesomd die aan de basis liggen van het ontwerpend onderzoek voor de site. Deze randvoorwaarden werden eerder opgenomen in een nota van de beheercommissie natuur LSO, op
basis van bijdragen van ANB en Onroerend Erfgoed.
RANDVOORWAARDEN NATUUR:
- De nieuwe invulling van de site mag zo weinig mogelijk verstoring
veroorzaken in het omliggende natuurgebied. Monitoring heeft aangetoond dat verstoring tot op 100 meter afstand merkbaar is.
- De site mag geen nestplaats vormen voor predatoren: hoge bomen
e.d.m. moeten worden vermeden.
RANDVOORWAARDEN ERFGOED
- Het behoud en de restauratie van de hoeve en de schuur in situ staan
centraal
- De site dient als geheel behouden te worden, inclusief de walgracht.
- De herbestemming dient te zorgen voor behoud van de site en de
waarden die ze vertegenwoordigt. Deze is het best gediend met een
‘zachte’ restauratie. De waarden van de site komt immers voort uit de
typologie, de constructiewijze en de relatie met de omgeving.
- De functiekeuze dient aangepast te worden aan de draagkracht van de
site, niet enkel vanuit de omgevende natuurwaarden, maar ook vanuit
de eigenheid van de site als monument.
- Een gewijzigde omgeving en functie betekent dat ingrepen op de site
mogelijk zijn, indien het behoud van de site hiermee gediend is.
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5 OPTIES

BEHEERBOER
De site maakt deel uit van een beheerboerderij
die –samen met een andere site in de directe nabijheid- een aan het gebied aangepast landbouwbedrijf vormt. De site kan dan gebruikt worden
als woon- en opslag of stalruimte.

SCHAAPHOUDER
De site doet dienst als woning voor een schaaphouder en stal voor schapen die in een ruimer
gebied ingezet kunnen worden voor begrazing.

VOGELSPOTTER
De site wordt ingericht voor het verblijf van natuurliefhebbers en als uitkijkpost voor natuurobservatie.

NATUURBEHEERDER
De site doet dienst als uitvalsbasis voor het natuurbeheer. Op de site wordt materiaal gestockeerd en wordt ruimte voorzien voor personeel
(om zich om te kleden en te vergaderen).
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LIEFHEBBER
De site wordt ingericht voor het verblijf voor een
private eigenaar met plaats voor een ruimtebehoevende hobby of nevenactiviteit.
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SITE

Grotere ringgracht opnieuw uitgraven waardoor bijkomende natte
oevers ontstaan en de oorspronkelijke morfologie van de site wordt
hersteld.

Walgracht wordt in zijn geheel hersteld.

De walgracht wordt in zijn geheel hersteld. De eerste walgracht (rond de woning) wordt uitgevoerd met een asymmetrisch profiel. Aan de zijde van het erf is er een steile
oever. Aan de zijde van het natuurgebied is er een flauwe
oever. Zo kunnen de oevers begraasd worden en functioneert de gracht als buffer tegen predatoren. Het gebied
ten westen van de woning wordt een huisweide en valt
binnen de eerste omgrachting. In de wal groeit riet dat
fungeert als visuele buffer. De grotere ringgracht kan opnieuw uitgegraven worden (flauwe oever) en zorgt voor
bijkomende natte oevers.
De zone rond het huis (helft van omwalling) wordt voorzien van een haag (bv. meidoorn) die zorgt voor bijkomende afscherming. De bestaande beplanting wordt
verwijderd en de tuin wordt heringericht met inheemse
planten met grotere natuurwaarde.. Eventuele parkeerplaatsen kunnen binnen het omhaagde gedeelte. Een
scheiding tussen propere en vuile toegang is aan te bevelen.
Het gebied tussen de infrastructuurbundel en de site kan
een aangepaste inrichting krijgen.
WEG
Het is niet duidelijk in hoeverre een herinrichting van de
weg een positief effect heeft. De vogels in het gebied blijken weinig last te hebben van het voorbijrijdend verkeer.
Trager verkeer dat regelmatig halt houdt blijkt een grotere
impact te hebben. Dit aspect dient meer in detail uitgezocht te worden, o.m. in functie van de toekomstige verkeersafwikkeling in het gebied. Eventueel kan de gracht
(met riet) als visuele buffer dienen.

Meidoorn haag als visuele afscherming.

Alle bijgebouwen worden gesloopt.

Riet als visuele afscherming, in water dus geen schuilplaats voor
predatoren én zuivert afvalwater .
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OPTIE 1 Schapenhouderij + woning schaaphouder
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SCHAAPHERDER
OPTIE
1 Schapenhouderij + woning schaaphouder

WONING
De woning behoudt zijn functie en dient aangepast te
worden aan moderne comfortnormen. Eventueel kan de
aanbouw vervangen worden door een recenter exemplaar.
Er wordt van uit gegaan dat de zolderverdieping niet in
gebruik wordt genomen. Het zuiveren van afvalwater kan
deels door gebruik van de ringgracht als rietveld.
SCHUUR
Voor het ontwerpend onderzoek wordt uitgegaan van een
reconstructie van de oorspronkelijke schuur met rieten
dak en houten beplanking. In functie van een verdere
analyse van de noden van deze keuze zijn andere restauratieopties mogelijk (bv. restauratie actuele toestand,
toestand ca. 1900,...) De schuur wordt heropgebouwd. De
restauratieopties voor de heropbouw zullen deels afhankelijk zijn van deze keuze.
BIJGEBOUWEN
Enkel het melkhuis wordt behouden (niet noodzakelijk).
Alle andere gebouwen worden gesloopt.

Reconstructie oorspronkelijke schuur met rieten dak en houten beplanking.
Melkhuis kan behouden blijven.
Woning moet voldoen aan hedendaagse comforteisen.
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OPTIE 2 Opslagruimte natuurbeheer + lokalen natuurbeheerders
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OPTIE 2 Opslagruimte natuurbeheer + lokalen natuurbeheerders

WONING
De woning wordt voorzien van de nodige douches, kleedkamers en wordt ingericht voor vergaderingen e.d.m. met
respect voor het behoud van de originele indeling van de
woning. Er wordt van uit gegaan dat de zolderverdieping
niet in gebruik wordt genomen. Het zuiveren van afvalwater kan deels door gebruik van de ringgracht als rietveld.
SCHUUR
De schuur wordt heropgebouwd. Voor het ontwerpend
onderzoek wordt uitgegaan van een reconstructie van de
schuur in zijn huidige toestand (bakstenen muren) maar
met reconstructie van het rieten dak In functie van een
verdere analyse van de noden van deze keuze zijn andere
restauratieopties mogelijk (bv. restauratie oorspronkelijke
toestand, toestand ca. 1900,...). De keuze is deels ingegeven door de noodzaak om grote inrijpoorten te voorzien
voor landbouwmachines (tot 4m hoog). De totale beschikbare oppervlakte wordt geschat op 450 m². Mogelijk
is dit te weinig voor een volwaardige opslag.
BIJGEBOUWEN
Enkel het melkhuis wordt behouden. Dit gebouw kan
dienst doen als berging voor brandbare en giftige producten. Alle andere gebouwen worden gesloopt.

Reconstructie huidige schuur met rieten dak en bakstenen muren.
Melkhuis kan behouden blijven en aanvullende functie krijgen.
Woning voorzien van nodige sanitaire voorzieningen, kleedkamers
en vergaderruimten.
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OPTIE 3 Onderdeel van een beheerboerderij
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OPTIE 3 Onderdeel van een beheerboerderij

SITE
Aanpak site en integratie in landschap nader te bekijken.

Samenbrengen van de twee boerderijen tot een grote beheerboerderij voor het ruimere gebied.

WONING
De woning behoudt zijn functie en dient aangepast te
worden aan moderne comfortnormen. Eventueel kan de
aanbouw vervangen worden door een recenter exemplaar.
Er wordt van uit gegaan dat de zolderverdieping niet in
gebruik wordt genomen. Het zuiveren van afvalwater kan
deels door gebruik van de ringgracht als rietveld.
SCHUUR
De schuur wordt heropgebouwd. Het is in deze optie
nog niet uitgemaakt of de schuur wordt ingericht als stal
(voor schapen en koeien) of schuur. De restauratieopties
voor de heropbouw zullen deels afhankelijk zijn van deze
keuze. Voor het ontwerpend onderzoek wordt uitgegaan
van een reconstructie van de oorspronkelijke schuur met
rieten dak en houten beplanking. In functie van een verdere analyse van de noden van deze keuze zijn andere restauratieopties mogelijk (bv. restauratie actuele toestand,
toestand ca. 1900,...).

Restauratieopties nog niet vastgelegd.
Melkhuis kan behouden blijven of eventueel vervangen worden net
zoals de aanbouw van de woning.
Woning moet voldoen aan hedendaagse comforteisen.
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OPTIE 4 Locatie vogelspotters
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OPTIE 4 Locatie vogelspotters

WONING
De woning behoudt zijn functie en dient aangepast voor
(primitief) verblijf. Eventueel kan de aanbouw vervangen
worden door een recenter exemplaar. Er wordt van uit gegaan dat de zolderverdieping niet in gebruik wordt genomen. Het zuiveren van afvalwater kan deels door gebruik
van de ringgracht als rietveld.
SCHUUR
De schuur wordt heropgebouwd. Naast berging voorziet
deze optie in de mogelijkheid om een observatiepost te
integreren in de (nok van de) schuur. De restauratieopties
voor de heropbouw zullen deels afhankelijk zijn van deze
keuze. Voor het ontwerpend onderzoek wordt uitgegaan
van een reconstructie van de oorspronkelijke schuur met
rieten dak en houten beplanking. In functie van een verdere analyse van de noden van deze keuze zijn andere restauratieopties mogelijk (bv. restauratie actuele toestand,
toestand ca. 1900,...).

Restauratieoptie nog niet vastgelegd, maar er is wel mogelijkheid
om een observatiepost te integreren.
Melkhuis kan behouden blijven en aanvullende functie krijgen.
Woning aanpassen voor primitief verblijf.
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OPTIE 5 Private woning met extra ruimte voor hobby
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OPTIE 5 Private woning met extra ruimte voor hobby

WONING
De woning behoudt zijn functie en dient aangepast aan
de moderne wooneisen. Eventueel kan de aanbouw vervangen worden door een recenter exemplaar. Er wordt
van uit gegaan dat de zolderverdieping eventueel wel in
gebruik kan worden genomen. Het zuiveren van afvalwater kan deels door gebruik van de ringgracht als rietveld.
SCHUUR
De schuur wordt heropgebouwd en doet voornamelijk
dienst als berging. Er wordt een zekere mate van vrijheid gelaten aan de gebruiker. De restauratieopties voor
de heropbouw dienen rekening te houden met een zekere
souplesse (casco restauratie). Voor het ontwerpend onderzoek wordt uitgegaan van een reconstructie van de
oorspronkelijke schuur met rieten dak en houten beplanking. In functie van een verdere analyse van de noden van
deze keuze zijn andere restauratieopties mogelijk (bv. restauratie actuele toestand, toestand ca. 1900,...)

Reconstructie oorspronkelijke schuur met rieten dak en houten beplanking met zekere flexibiliteit (casco restauratie).
Melkhuis kan behouden blijven of eventueel vervangen worden net
zoals de aanbouw van de woning.
Woning moet voldoen aan hedendaagse comforteisen.
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Conclusie

3.
Uit het overleg en het ontwerpend onderzoek kunnen volgende conclusies worden getrokken:
- Voor de inrichting van de site en voor de toegangsweg (Oud Arenberg) is er geen verschil tussen de verschillende opties. De keuze van
een toekomstige functie zal dus vooral voor het woonhuis en de schuur
bepalend zijn.
- Omdat de hoeveelheid verkeer beperkt moet worden is een publieksfunctie minder gunstig. Anderzijds kan het behoud van Oud Arenberg
als een as voor fietsverkeer nuttig zijn (woon-werk + recreatie). Dat vereist wel een visuele afscherming voor het natuurgebied.
- Er dient rekening gehouden te worden met de gevoeligheden van de
huidige bewoners van het poldergebied. In dat opzicht zijn functies die
geen directe relatie leggen met het beheer minder geschikt
- De hoeve blijft bij voorkeur in beheer bij de overheid, zo heeft men
voldoende vat op de naleving van de regels.
- Het is noodzakelijk om een zicht te hebben op de toekomstige functie
om de juiste restauratieoptie te kiezen.
- Marktonderzoek is nodig om na te gaan of er interesse is voor bewoning door schapenhouder en/of landbouwer.
- De aanwezigen stellen vast dat een functie die aansluit bij de nieuwe
functie van het gebied (natuur) het meest kansrijk is.
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HISTORIEK
Het Verschanst Kamp Linkeroever werd opgericht bij
de uitbreiding van de Vesting Antwerpen, Nationaal
Reduit van België, tussen 1870 en 1880. Het bestond uit
de Forten Kruibeke en Zwijndrecht, met een Defensieve
Dijk en een militaire weg tussen het Fort Zwijndrecht
en het Fort Sint Marie, en moest het Veldleger toelaten
in het Waasland op te rukken, de Schelde over te steken
(bijvoorbeeld te Dendermonde) en de vijandelijke
communicatielijnen aan te vallen op de rechteroever.
Het Verschanst Kamp vergemakkelijkte tevens eventuele Franse of Engelse hulp langs de corridor van het
Waasland. Het was namelijk niet zeker of een neutraal
Nederland versterkingen langs de Schelde zou toelaten.
De Defensieve Dijk bestond uit een gracht en een
dijklichaam met borstwering aan de oostelijke zijde.
De weg naar Melsele werd geflankeerd vanuit een lunet
(de Halve Maan), die naar Kallo vanuit een redan (nu
Put van Fien). De dijk deelde de Polder van Melsele in
tweeën. Bij een inundatie van de polder bleef het Verschanst Kamp droog.
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de defensieve dijk vlak na aanleg (NGI, ca. 1892)

recente luchtfoto van Schans Halve Maan (http://www.fortengordels.be)

BESCHRIJVING
Het landschap van de Defensieve Dijk is gelegen
op de grens van de gemeenten Beveren (Melsele,
provincie Oost-Vlaanderen) en Zwijndrecht (provincie
Antwerpen). Het gebied wordt begrensd door de E34
in het noorden, de Smoutpot in het oosten en het
zuidoosten, de Hennenneststraat in het zuidwesten en de
Duivestraat en de goederenspoorlijn in het westen. Het
landschap bestaat uit de Defensieve Dijk als overblijfsel
van de militaire infrastructuur en een overgangszone die
de waarden van het landschap ondersteunt en de ligging
ervan in de open ruimte van de Melselepolder en de zone
naar het hoogland blijvend aantoont.
De Defensieve Dijk wordt doorsneden door de E34/N49.
Het noordelijke deel boven die weg is nog aanwezig, maar
door de opspuiting van de ernaast gelegen gronden is hij
quasi onherkenbaar geworden. Het resterende deel tussen
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de E34/N49 en de Hennenneststraat te Beveren (Melsele)
is vrij goed bewaard gebleven.
Dit deel van De Defensieve Dijk bestaat nog uit een
gracht en een dijklichaam, met halverwege een lunet , de
Halve Maan genoemd. Het deel van de dijk ten noorden
van de Halve Maan is grazig met een smal onverhard pad
op de kruin. Delen van de hellingen worden begraasd
(in gebruik als weide). De gracht is hier grotendeels
dichtgegroeid met een rietvegetatie. Naarmate men
de Halve Maan nadert, is er meer en meer open water.
Tegen de brug aan de Halve Maan komt een uitgebreide
lisdoddebegroeiing voor. Het deel ten zuiden van de
Halve Maan heeft op de kruin een semi-verharde weg
en is voor de zijdelingse afslag vrij grazig met plaatselijk
een aantal vlierstruiken. De gracht heeft hier vrijwel
open water met plaatselijk verlandingsbegroeiingen (ook

Redan: in de keel open verdedigingswerk, soms uitgevoerd als veldwerk, bestaande uit twee
aaneensluitende rechte wallen (facen)

Redan: in de keel open verdedigingswerk, soms uitgevoerd als veldwerk, bestaande uit twee
aaneensluitende rechte wallen (facen)

Lunet: klein verdedigingswerk met twee facen en veelal korte flanken; doorgaans in de keel
open; soms ravelijn of halve maan genoemd

Lunet: klein verdedigingswerk met twee facen en veelal korte flanken; doorgaans in de keel
open; soms ravelijn of halve maan genoemd

met onder meer lisdodde). Aan de overzijde komt een
dichte houtkant voor, waar achter een aantal woningen
met tuin gelegen zijn. Na de afslag komt tussen het pad
en de gracht een rij (jonge) knotwilgen voor. Ongeveer
halverwege is de gracht dichtgegooid en komt er grasland
en een bomengroep met Canadapopulier, Italiaanse
populier, vlier, berk en acacia voor. De oosthelling van de
dijk wordt ook hier beweid.
De gracht rond de Halve Maan is open water
waarop gevist wordt. De oevers zijn beplant met
Canadapopulieren. Ze zijn vrij grazig met plaatselijk
gedeelten met een houtkant of met een aantal struiken.
Op de Halve Maan zijn een aantal privéwoningen
opgericht. De overige ruimten zijn graslanden,
grotendeels beplant met populieren.
Dit deel van de Defensieve Dijk ligt nog in zijn

oorspronkelijke agrarische context. Er moet enkel gesteld
worden dat ten opzichte van vroeger de houtkanten
verdwenen zijn. Nu komt het omringende landschap
over als een open polderlandschap, enigszins verdicht
door bomenrijen. De agrarische ruimte ondersteunt de
cultuurhistorische waarde van de dijk.
Het deel ten noorden van de centrale oost-westweg is
nadrukkelijk een open agrarisch landschap. Slechts zeer
lokaal komen een aantal bomen (wilgen) voor, evenals
twee beperkte ruimten met fruitbomen. Enkel aan
voornoemde weg en aan de oostelijk gelegen weg komen
er bomenrijen met Canadapopulier voor. Het zuidelijk
deel is deels open met een aantal populierenrijen, deels
een fruitbomenplantage en deels een weilandgebied met
kleinere percelen. Ook aan de zuidelijke wegen komen er
populierenrijen voor.
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Het Lunet ‘Halve Maan’ en de defensieve dijk

De Defensieve Dijk ligt bovenop polderalluvium,
naar het zuiden toe in de overgangszone naar het
Hoogland. In deze overgangszone is het grondgebruik
op de topografische kaarten van 1879 en 1903 akker.
De percelen onder de N49 waren afgezoomd met
houtkanten waarin opgaande bomen voorkwamen. De
perceelrandbegroeiingen zijn nu grotendeels verdwenen
op enkele populierenrijen na. De bewoningseenheden
die op de topografische kaarten voorkomen, zijn
nog aanwezig, zij het lichtjes uitgebreid. De grootste
aantasting van het landschap is er gekomen als gevolg van
de aanleg van de haven op de linker Schelde-oever: een
gedeeltelijke opspuiting van het noordelijk deel boven de
N49 en de aanleg van de goederenspoorlijn in ophoging
ten westen van de dijk.
De defensieve dijk kreeg definitieve bescherming
als landschap wegens zijn esthetische, historische
en natuurwetenschappelijke waarde (besluit van 14
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september 2001; Belgisch Staatsblad 19 februari 2002).
(Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier
DA002229, De Defensieve Dijk (DE MEIRSMAN R. &
DE BORGHER M., 2001)).
Het noordelijk deel van de defensieve dijk ligt in de
historische Melselepolder Het deel ten oosten wordt
beheerd als natuurgebied ‘de vlakte van Zwijndrecht’.
De oude Melselepolder werd bij de havenuitbreiding
bijna volledig onder meters zand werd bedolven. Het
bijzondere aan deze 100 ha opgespoten zandvlakte is dat
het door de kleiige ondergrond, tal van plassen en een
schaarse, interessante vegetatie bevat. Omdat het gebied
nauw aansluit bij de Schelde en gelegen is naast het Groot
Rietveld vormt het een ideaal broedbiotoop voor stranden plasbroeders. Voedsel- en broedgebied liggen zo
immers vlak naast elkaar wat het geheel nog interessanter
maakt voor de natuur.

Noordelijk deel van de defensieve dijk: actuele toestand (bron: www.fortengordels.be)

In het compensatieplan voor het Deurganckdok
(Nooddecreet, 2001) werd het gebied opgenomen
als tijdelijke compensatie voor het verlies aan
strand- en koloniebroeders. Het gebied is dan ook
van groot (tijdelijk) belang voor het behalen van de
compensatiedoelstellingen van deze soorten (Kluut,
Plevieren, Visdief, …). Ook herbergt het een van
de grootste deelpopulaties van Rugstreeppad in het
havengebied. In 2010 werd alle opstaande vegetatie
verwijderd en begin 2011 liet het Havenbedrijf het ganse
terrein opnieuw afplaggen en een diepe gracht graven om
de vos uit de broedzone te weren.
Het 80 ha groot Groot Rietveld, ten westen van de
defensieve dijk, geldt als een blijvende compensatie voor
natuurwaarden die bij werken in de jaren ‘90 in en rond
de haven verloren zijn gegaan. Vanwege gebrek aan zand
voor de verdere opspuiting kon op deze plaats de natuur
zich echter gedurende vele jaren ongestoord ontwikkelen

tot het grootste aaneengesloten rietveld van Vlaanderen.
Door de inmiddels ontstane rijkdom aan rietgebonden
vogels kon Natuurpunt WAL het gebied in 1999 redden
van verdere opspuiting en het laten beschermen als
natuurgebied.
In het Nooddecreet van 2001 werd het gebied eerst
nog ingeschreven als tijdelijke compensatie voor het
habitatdoeltype “Riet en water”. Tegenwoordig wordt het
gebied echter gevalideerd als permanente compensatie
voor natuurwaarden die bij grote infrastructuurwerken
in de jaren ‘80 en ‘90 in en rond de haven verloren gegaan
zijn, het zogenaamde Historisch passief.
Het reservaat bestaat voornamelijk uit rietland,
opgespoten terrein met open begroeiing en zoetwater.
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Gewestplanbestemmingen rond de defensieve dijk.

CONTEXT
Er bestaan momenteel geen concrete plannen voor de
invulling van de terreinen rond de defensieve dijk of
voor fort St.-Marie. De terreinen rond de defensieve dijk
komen wel voor in het onderzoek naar de ontwikkeling
van bijkomende containercapaciteit voor de haven,
waarin een mogelijke ontwikkeling als logistieke zone
wordt bekeken. Voor het fort wordt eerstdaags een
onderzoek opgestart naar de mogelijke herbestemming.
Het gebied tussen de N49 en de Schelde is ingekleurd als
bedrijventerrein op het gewestplan.
Er loopt een landinrichtingsproject Schelde en Rupel
van VLM waarbij er voor de gemeente Zwijndrecht
momenteel een ontwerp Landinrichtingsplan wordt
opgemaakt. In het noorden van de gemeente wordt er
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bekeken wat de mogelijkheden zijn van Landinrichting,
oa de omgeving van de Defensieve Dijk. .Het
landinrichtingsproject geeft aan dat ‘De ontsluiting van
de fortengordel en de Defensieve Dijk in Zwijndrecht
geeft mogelijkheden om zowel een cultuurhistorische als
recreatieve en ecologische samenhang te zoeken in de
aanpalende gebieden.’
Voor deelzone 13 worden volgende doelstellingen naar
voor geschoven:
• 13.1 het herwaarderen van de erfgoedwaarde van
fort Sint-Marie en Defensieve Dijk (onder andere
Halve Maan) met inbegrip van het accentueren van de
typische landschapsstructuur van grachten en kleine
landschapselementen
• 13.2 het opwaarderen van de publieke open ruimte Fort

Situering mogelijke inrichtingsmaatregelen (Landinrichtingsplan)

Sint Marie op een integrale (landschap, militair erfgoed,
recreatie, mobiliteit,…) en innovatieve manier
• 13.3 het realiseren van een toeristische-recreatieve
ontsluiting tussen de Defensieve Dijk, Halve maan en
de forten, met fiets- en wandelverbindingen richting
Beveren, Zwijndrecht.
• 13.4 het onderzoeken van de mogelijkheden voor
herwaardering van de omgevingskwaliteit van ‘verloren
gewaande’ ruimtes

Meer informatie over dit plan is terug te vinden via http://
www.fortengordels.be/sites/default/files/downloads/
Kaderplan_Deel4_Bijlagen_20150601_web.pdf

In het kader van het Strategisch Project ‘Fortengordels
rond Antwerpen’ werd een Masterplan opgemaakt voor
de defensieve dijk. Daarin komen zowel de ontsluiting, de
ecologie als de benutting van zowel de defensieve dijk zelf
als de forten die hij verbindt aan bod.
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AMBITIE
Tijdens de workshop kwamen verschillende denkpistes aan bod. Gezien de omvang
van de site zijn combinaties tussen verschillende bestemmingen mogelijk en
zelfs wenselijk. Uiteindelijk ontstaat een geîntegreerd landschap als antwoord op
verschillende vragen en behoeften en kansen uit de omgeving.
Havenlandschap
Het gebied ten oosten van de defensieve dijk wordt op termijn ontwikkeld als
havengebied. De exacte invulling is niet gekend. De ontwikkeling moet gebeuren in
overeenstemming met de waardevolle landschappelijke en natuurlijke elementen.
Toegankelijk landschap
Ontsluiten van het gebied voor recreatieve en functionele verbindingen. Sleutelstuk
bij de bereikbaarheid van het noordelijke deel van de Defensieve Dijk, is een
fietsersbrug over de E34.
Planologisch landschap
Het gebied wordt gekenmerkt door een lappendeken aan bestemmingen. In de
toekomst valt de defensieve dijk (noordelijk deel) samen met de grens tussen
haven en natuur. Deze grensligging kan aangegrepen worden om de defensieve
dijk als landschappelijk element te versterken. De grens kan ook versterkt worden
door de bestaande versnippering weg te werken en te zorgen voor ruimtelijke
samenhangende gehelen.
Ecologisch landschap
Het Groot Rietveld is ingekleurd als permanente natuur. Om de natuurwaarden alle
kansen te geven kan de defensieve dijk ingezet worden als buffer (met de haven)
en als verbindend element met andere gebieden met natuurwaarde (bv. fort St.Marie).
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havenlandschap
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Gewestplan

Ontwikkeling DEME op de sit (Bing maps)

PRINCIPE
Het oostelijk deel van de defensieve dijk is momenteel
ingevuld als tijdelijke natuur. Op termijn wordt dit
landschap ingevuld met bedrijvigheid of logistiek. De
defensieve dijk vormt voor een scherpe grens tussen
de haven en de andere delen van het landschap. Bij de
ontwikkeling van het gebied kan ingespeeld worden
op een aantal noden (bv. nood aan buffer/blusbekkens,
hydrologie van het gebied) om de defensieve dijk
te versterken. Door voldoende ruimte te voorzien
in oostelijke richting wordt een bijkomende buffer
gecreëerd en een overgangsgebied naar natuur. Door
de juiste inrichting kan de buffer zelf een natuurwaarde
ontwikkelen. Belangrijk is wel dat de buffer afsluitbaar
is om bij calamiteiten vervuiling van het natuurgebied
tegen te gaan. De ontsluiting van het gebied gebeurt bij
voorkeur door het gebied zelf. Hiertoe wordt een nieuwe

centrale ontsluitingsweg voorzien die aansluit op de
bestaande parallelweg.
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toegankelijk landschap
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Grondplan
Schaal : 1/500

Kwarikweg omvormen tot fietsverbinding

defensieve dijk accentueren

Fietsbrug | plan

PRINCIPE
Momenteel bestaan er een aantal formele en informele
paden in het gebied. Omwille van de natuurwaarden en
om de impact van de ontsluiting op de erfgoedwaarden
te beperken wordt de defensieve dijk maar beperkt
toegankelijk gemaakt. De geplande fietsersbrug over
de E34 leidt fietsers en wandelaars ten westen van het
natuurgebied. Omdat de impact van een fietsersbrug ter
hoogte van de defensieve dijk zelf een te grote impact
zou hebben en te weinig aansluit bij de bestaande
fietsroutes blijft dit de voorkeursoplossing. Wel ontbreekt
momenteel een noord-zuid gerichte fietsverbinding
door het gebied. Langs de fietsas ontstaan zichten op
het natuurgebied met de defensieve dijk als grens en
buffer naar de haven toe. De defensieve dijk zelf kan voor
voetgangers toegankelijk worden gemaakt vanuit fort
St.-Marie (bv. uitkijkpunt), maar heeft geen doorgaand

karakter.
De bestaande rondweg is door de omvorming van het
Groot Rietveld naar natuur overbodig geworden en wordt
omgevormd tot fiets- en wandelroute. De harde scheiding
tussen het fort en de defensieve dijk kan hierdoor worden
gemilderd.
Om de defensieve dijk meer aanwezig te stellen in het
landschap kan de dijk, ter hoogte van de bestaande
doorsnijdingen, geaccentueerd worden. De geplande
aanpassingen aan de E34 kunnen de aanleiding vormen
om de ontsluiting van het gebied aan te passen.
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planologisch landschap
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Complex Fina (Bing maps)

Hoogspanningslijnen aan de Kwarikweg eisen de meeste slachtoffers onder de vogels.
(HLN, 23/12/2015)

PRINCIPE | LANGE TERMIJN
Door opeenvolgende beleidsbeslissingen is het gebied
sterk versnipperd geraakt. Het gebied wordt doorkruist
door verkeersinfrastructuur (wegen, spoorweg) op
verschillende niveaus, hoogspanningsleidingen,….
Hierdoor zijn veel restgebieden ontstaan en is er weinig
landschappelijke samenhang. Zo bevinden zich ten
westen van het Groot Rietveld nog enkele geïsoleerde
stookolietanks.
Er wordt voorgesteld om het gebied als geheel te
‘herverkavelen’ en de verschillende functies beter te
groeperen. Door het verplaatsen van de olieopslag
wordt ook de ringweg overbodig. De bestaande
hoogspanningsleiding is niet langer dienstig. Omdat
er volgens het in opmaak zijnde Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen netto geen hoogspanningsleidingen

mogen bijkomen, bestaat er een incentive om deze
lijn te verwijderen. Het verminderen van verharding
in open-ruimte bestemmingen is een bijkomende
beleidsdoelstelling die in dit gebied kan worden toegepast
(reductie wegenis).
De samenhang in het landschap kan verder uitgewerkt
worden door het voorziene landinrichtingsproject.
Belangrijk daarbij is dat rekening wordt gehouden met
de recente evoluties is het gebied (bv. Fort St.-Marie) en
initiatieven zoals het Grenspark Groot Saeftinge.
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ecologisch landschap
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Groot Rietveld (https://waashaas.wordpress.com)

Rietveld Kallo (Beheerscommissie Natuur Linkerscheldeoever)

Bruine kiekendief (https://waashaas.wordpress.com)

Voorstel ecologische infrastructuur (Natuurpunt)
Een eventuele kruising van de spoorweg ten zuiden van het Groot rietveld door een fiets-/
wandelpad zou betekenen dat er een tunnel moet gemaakt worden die kan uitkomen in de
ecologische infrastructuur en aansluiten op het fietspad langs de Keetberglaan en de nieuwe
fietsersbrug. De tunnel zorgt voor onstnippering voor het Rugstreeppad binnen het Netwerk
Ecologische Infrastructuur.

PRINCIPE
Het Groot Rietveld heeft een hoge natuurwaarde die
verder kan worden versterkt. Het gebied functioneert als
broedgebied voor de Bruine Kiekendief. De aangrenzende
gebieden kunnen een rol spelen als fourageergebied. Bij
voorkeur wordt gestreefd naar een open en gevarieerd
landschap (randen / voedselaanbod)…met lijnvormige
elementen maar zonder bomen.
Vanuit ecologisch perspectief worden best hoge eisen
gesteld aan de buffers die in het landschap worden
ontwikkeld. Op die manier kunnen ze optimaal bijdragen
tot de ontwikkeling van de natuurwaarden. De geplande
ingrepen kunnen bovendien de aanleiding vormen om de
algehele omgevingskwaliteit te verbeteren, bv. door het
opruimen van historische vervuiling (huisvuilstort Put
van Fien).

Bij de ontwikkeling van het Fort St.-Marie moet rekening
gehouden worden met de natuurwaarden in de omgeving.
Er zijn momenteel onvoldoende gegevens voor handen
om aan te geven op welke wijze dit het best gebeurt
(welke delen van het fort, welk type ontwikkeling).
Om de erfgoed- en natuurontwikkeling op elkaar af
te stemmen wordt gestreefd naar een geïntegreerd
beheersplan, zoals voorzien in het nieuwe onroerend
erfgoeddecreet. Bij voorkeur wordt daarin het gehele
gebied van de defensieve dijk, inclusief de forten
meegenomen.
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GEÏNTEGREERD LANDSCHAP
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Geïntegreerd landschap
Door de aanleg van infrastructuur en opeenvolgende planologische beslissingen
is een sterk versnipperd landschap ontstaat waarvan de verschillende onderdelen
elkaar negatief beïnvloeden. De herinrichting van de defensieve dijk vormt de
aanleiding om een samenhangend landschap te creëren waarin de verschillende
onderdelen elkaar versterken.
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STRATEGISCHE KIJKPUNTEN

PUNCTUELE PLATFORMEN

In het Groot Rietveld worden strategische kijkpunten
opgenomen voor wandelaars, toeristen en vogelspotters.
Op deze plaatsen na, blijft de rest van het gebied
ontoegankelijk.

De defensieve dijk splits zich op in twee taluds. Langs het
talud ter zijde van het Groot Rietveldworden punctuele
platformen voorzien waar recreanten even kunnen
verpozen en genieten van de omgeving. Deze platformen
zijn de enige elementen die toegevoegd worden aan de
defensieve dijk. Voor de rest blijft het profiel behouden en
blijft de toegang tot de dijk een belevenis, een avontuur,
een ontdekking voor bezoekers.

NATUURLIJK DIJKLICHAAM

VERSTERKTE LINEAIRE DRAGER

Het bestaande profiel van de defensieve dijk wordt
behouden in tegenstelling tot het reconstrueren van het
originale profiel. Hierdoor blijft het natuurlijke groene
karakter behouden samen met de aanwezige fauna en
flora.

De defensieve dijk introduceert een sterk lineair element
in het landschap. Dit karakter wordt versterkt door de
havenontwikkeling aan de andere zijde van de dijk. De
grens tussen beide werelden wordt daarom met zorg
ontwikkeld en creërt win-win situaties aan beide zijden.
Door het uitgraven van een kanaal langs de dijk, kan
een bijkomende talud in het landschap verschijnen.
Deze wordt aangepland met bosjes en struiken zodat
deze ten goede komen voor de fauna en flora in het
natuurgebied (kiekendief e.a.). Het kanaal zelf wordt
gevoed door een fijnmazig netwerk in het havengebied
waarop alle daken van de industrie zijn aangesloten.
Tegelijkertijd functioneert het gebufferde water in het
kanaal als bluswater voor het nieuwe havengebied. Langs
de as wordt ook een weg voorzien zodat de industriële
activiteiten zich ontwikkelen met een voorkant, adres aan
het natuurgebied.
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VERBEELDING
Het geïntegreerde landschap gaat uit van een stabiele
toestand, waarbij de haven, de natuur, de ontsluiting en
andere functies in het gebied een vaste plaats hebben
verworven. Omdat de plaats en rol van elk van de
onderdelen niet langer ter discussie staat kunnen de
verschillende delen van het landschap op elkaar worden
afgestemd en kunnen ze elkaar versterken, eerder dan
elkaar te verstoren. De defensieve dijk, als duidelijk
grensstellend element wordt landschappelijk versterkt,
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niet door de ingrepen aan de dijk zelf, maar door de
dijk een nieuwe context te geven die de dijk beter
leesbaar maakt in het landschap en de dijk een nieuwe
rol geeft. De dijkzone, met een nieuwe waterbuffer naar
het oosten, vormt de buffer tussen de haven en het
natuurgebied / de woonomgevingen. De buffer maakt
formeel en functioneel deel uit van het havengebied maar
heeft een vormgeving die aansluit bij het naastgelegen
natuurgebied. Door de keuze van lage beplanting blijft

de dijk zichtbaar en wordt de natuurwaarde van het
Groot Rietveld versterkt. Het is expliciet de bedoeling
om de havenontwikkeling niet te stoppen. Wel worden
de negatieve effecten gebufferd en wordt de ontsluiting
voor havenverkeer opgelost binnen het havengebied.
Door de dijk toegankelijk te maken voor voetgangers
wordt het natuurgebied toegankelijk gemaakt zonder
dat het natuurgebied zelf wordt verstoord. Het hybride
natuur-havenlandschap vormt het uitgangspunt van de

inrichting van het gebied.
Door de dijk een nieuwe rol te geven garanderen we het
voortbestaan van de dijk en leggen we de link met de
andere delen van de Brialmontgordel op Linkeroever.
Kleine ingrepen maken de dijk leesbaarder en kunnen de
relaties tussen de delen versterken.
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INLEIDING
De Vervolgstudie Erfgoed Haven heeft tot doel om het erfgoed in het Antwerpse zeehavengebied in
kaart te brengen en een gedragen gebiedsgerichte visie rond (onroerend) erfgoed te ontwikkelen. Op
basis hiervan wordt een uitgewerkt beleids- en ontwikkelingskader ontwikkeld voor de haven en haar
directe omgeving.
De studie vormt het vervolg op de studie ‘Ruraal Erfgoed Linkeroever’ die tussen 2010 en 2012 werd
uitgevoerd door hetzelfde consortium.
Deze opdracht heeft tot doel om erfgoedwaarden een volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling
van de Antwerpse haven en de gebieden die daaraan sterk gerelateerd zijn, zoals de
natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt bijzondere aandacht geschonken aan het creëren van
het nodige draagvlak bij alle betrokkenen.
In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor de omvang met erfgoed binnen de specifieke
context die een haven is.
In een eerste deel wordt een algemene aanpak voorgesteld voor wat betreft het bebouwde gedeelte
van de haven.
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1.

ERFGOEDBELEID VOOR DE ANTWERPSE HAVEN

1.1

Uitgangspunten
De bescherming voorbij
Hoewel er de laatste jaren een belangrijke inhaalbeweging is gebeurd, vertegenwoordigt het beschermd
erfgoed slechts een fractie van het geheel. Het gaat vaak om opvallend erfgoed of om erfgoed dat om één
of andere reden onder de aandacht komt (bv. havenkranen).
Een bescherming op zich vormt bovendien geen garantie voor behoud. Een aantal beschermde
erfgoedwaarden zijn in slechte staat door gebrek aan middelen, bestemming of visie. Het opvoeren van het
aantal beschermingen is geen doel op zich en kan contraproductief werken. Veel belangrijker is dat er voor
het unieke havenerfgoped voldoende draagvlak bestaat en dat men het nadenken over erfgoed in de haven
als een evidentie gaat beschouwen.
Aandacht voor ensembles
Er is in het verleden voornamelijk gekeken naar erfgoed als losstaande objecten. Deze objectgerichte
benadering wordt ondersteund door de wijze waarop de Inventaris Bouwkundig Erfgoed werd vastgesteld
en de beschermingen werden gedaan. Het bewustzijn rond ensembles is we duidelijk toegenomen,
waardoor ook een aantal sites als geheel werden beschermd (bv. Prosperdorp). Recente
stedenbouwkundige projecten integreren (delen van) het –beschermde- erfgoed, maar gaan volledig voorbij
aan de samenhang tussen verschillende erfgoedelementen. Ook het behouden van delen van ensembles als
‘pars pro toto’ behoort tot de dagelijkse praktijk. Vaak is het echter net de ensemblewaarde en de schaal
van het erfgoed die een belangrijke rol speelt.
Het louter behouden van objecten leidt in een aantal gevallen tot maatregelen die –vanuit een
erfgoedperspectief- niet wenselijk zijn. Zo wordt nogal licht omgesprongen met het verplaatsen van
erfgoed. Recent werd o.m. gesuggereerd om de historische loodsen op de kaaien naar spoor Oost te
verplaatsen. Verplaatsing leidt tot contextvernietiging, en strookt dus eigenlijk niet met een hedendaagse
visie op erfgoed.

Casus: Scheldekaaien
In dit onderzoek komen –door de afbakening van het onderzoeksgebied- enkel het meest noordelijke deel
van de kaaien (Rijnkaai) en het meest zuidelijk deel (Petroleumkaai) aan bod. Zoals reeds beschreven werd
in het inventarisatierapport vormen de Scheldekaaien één geheel, dat over een relatief korte periode werd
gerealiseerd en door de tijd een aantal evoluties onderging (bv. nieuwe pakhuizen aan de Rijnkaai, de
toevoeging van defensief erfgoed e.d.m.). Het is juist die samenhang die deze plek betekenis geeft.
Nog meer betekenis krijgt de aanleg van de kaaien als hij geplaatst wordt binnen de evolutie die de aanleg
van de haven heeft doorgemaakt. Het dwarsprofiel langs de verschillende dokken vertelt het hele verhaal
van de evolutie van de haven. Onderstaande figuren illustreren dit. Het samenspel tussen kaaimuur,
kranen, sporen, pakhuizen en wegen is illustratief voor de goederenbehandeling in de haven, de gebruikte
technieken en de schaalvergroting.
Tot op vandaag zijn belangrijke ensembles quasi intact aanwezig. De geplande heraanleg van de kaaien
houdt o.i. echter te weinig rekening met de betekenis en het unieke karakter van dit erfgoed (Figuur 1-2 en
volgende).
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Figuur 1-1

Afbakening studiegebied ter hoogte van de kaaien

Figuur 1-2

Dwarsprofiel kaaien

Figuur 1-3

Dwarsprofielen tweede en derde havendok
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Figuur 1-4

Dwarsprofiel vierde havendok (1932)

Figuur 1-5

Dwarsprofiel Rijnkaai (heraanleg, 1932)
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Figuur 1-6

Dwarsprofiel kanaaldok (1930)

Figuur 1-7

Dwarsprofiel vijfde havendok (1960)
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Figuur 1-8

Jordaenskaai (RELICT_ID 100853) met afdaken, sporen en hekwerk. Op de achtergrond het
Loodswezen.

Figuur 1-9

Plantinkaai (RELICT_ID1129623) met kaaimuur (RELICT_ID211470) sporen en
kasseiverharding, Hydraulische walkraan 111 (RELICT_ID215973), Hydraulische walkraan 97
(RELICT_ID215972), Afdaken 22-23 (ID4503), Paviljoen zuiderterras (ID4502)
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Erfgoed als integraal deel van de ontwerpopgave
Nog te vaak wordt erfgoed door ontwerpers ervaren als een beperking, eerder dan als een integraal deel
van de ontwerpgave. In de recente ontwerpen voor zowel de kaaien, de het droogdokkenpark, petroleumzuid als de site van het loodswezen wordt de aanwezigheid van erfgoed beperkt, vaak tot (delen van) het
beschermde erfgoed. Het aangrijpen van erfgoed als vertrekpunt van het ontwerp zelf is nog te weinig een
gangbare praktijk. Nochtans biedt het aanwezige erfghoed de mogelijkheid om unieke en herkenbare
plekken te creëren. De talrijke reconversies van havengebieden die overal ter wereld plaats vinden zijn
hiervan het beste bewijs.
Men met er zich daarnaast van bewust zijn dat havenerfgoed door zijn schaal, zijn vaak zeer specifiek
karakter (bv. kranen) niet zomaar opnieuw kan worden ingschakeld in een nieuwe context. Daarom moet
gestreefd worden naar ‘behoud door ontwikkeling’. Dat daarbij keuzes moeten worden gemaakt is een
evidentie.

Figuur 1-10

Park spoor Noord: kaart die de te bewaren (rode lijn) en af te breken (ingebkleurd)
gebouwen weergeeft

Een tweede aandachtspunt is het hergebruik van de structuren die de verschillende gebieden kenmerken.
De loop van grachten, wegen, sporen, de ligging van dokken etc. Zijn gedroomde vertrekpunten voor de
herinrichting van gebieden en moeten bijgevolg op het nievau van de gebiedsinrichting (RUP) worden
vastgelegd.
Erfgoed gebruiken mag moeite kosten
Het herbestemmen, het onderhoud en gebruik van erfgoed wordt vaak gepercipieerd als duur en tijdrovend.
Er wordt daarbij vaak vertrokken vanuit een eenvoudige vergelijking van de nieuwbouwkosten van
vergelijkbare volumes. Steeds meer worden ook duurzaamheidsaspecten als argumentatie gebruikt om
oude gebouwen te vervangen door nieuwe. Er moet echter rekening gehouden met de (maatschappelijke)
return, die vaak een veelvoud is van de investering 1. Vooral inzake het creëren van identiteit
vertegenwoordigt het Antwerpse havenerfgoed, dat –in tegenstelling tot veel andere steden- niet enkel
binnen een afgebakende haven aanwezig is, een uniek ensemble. Dat herbestemmen en hergebruik niet
altijd evident zijn mag geen reden vormen voor afbraak. Inzake duurzaamheid wordt te weinig rekening
gehouden met de winst die het hergebruik van gebouwen oplevert inzake materialen, energie e.d.m..
Herbestemmen loont
Er bestaat nog teveel schroom om erfgoedwaarden –en in het bijzonder industriële erfgoedwaarden- te
herbestemmen. Een te rigide houding leidt op termijn tot een veelheid aan niet bestemd erfgoed en vormt

1

Onderzoek (De Baerdemaeker M. Vastmans F. (2001) De sociaal-economische impact van onroerend erfgoed(beleid) in
Vlaanderen) heeft aangetoond dat de onroerende erfgoedsector in Vlaanderen een totale toegevoegde waarde heeft van
ca. 900 miljoen Euro en een tewerkstelling van meer dan 15.000 personen (2009). Daarmee heeft de sector ongeveer
60% van de jaarlijkse toegevoegde waarde van bv. de landbouwsector.
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een bedreiging voor het behoud. Het gebrek aan gebruik leidt in veel gevallen tot gebrek aan onderhoud,
ook na restauratie. Het ‘ten nutte’ maken van (industrieel) erfgoed mag dan ook geen taboe zijn.
Buitenlandse voorbeelden hebben getoond dat creativiteit kan leiden tot zinvolle herbestemming die
bovendien het draagvlak voor erfgoed(behoud) aanzienlijk kan verhogen.

Figuur 1-11

De herbestemde loodsen op park spoor noord vormen het kloppend hart van het park.

Havenkraan Harlingen
Figuur 1-12
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Kraanhotel Amsterdam

De Blauwe Kraan (Gent)

Voorbeelden van herbestemde kranen
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1.2

Bouwstenen voor een duurzaam erfgoedbeleid.
Erfgoed begrijpen
Erfgoed is complex en gelaagd. De betekenissen van erfgoed komen vaak pas boven bij doorgedreven
analyse. Het is dan ook noodzakelijk om bij aanvang van elke herbestemming van een gebied of site, een
grondige analyse uit te voeren van de aanwezige erfgoedwaarden. De in het kader van deze opdracht
uitgevoerde inventaris kan als vetrekpunt dienen, maar is involdoende om als basis te dienen voor concrete
herbestemmings- of ontwikkelingsplannen.
Zoals uit recente voorbeelden is gebleken (stadsdroogdokken, Antwerp Ship Repair) leidt een meer
gedetailleerd onderzoek tot een veel betere inschatting van de aanwezige erfgoedwaarden, maar evenzeer
van het herbestemmingspotentieel. Bij een dergelijke analyse volstaat het niet om erfgoed te
inventariseren, maar moet ook de betekenis van het erfgoed worden geduid.
Verschil cultiveren
Alle havengebieden kennen een gelijkaardige ontwikkeling. Dat is niet verwonderlijk, aangezien er een zeer
grote uitwisseling is tussen havens. Toch is iedere haven ook uniek. De context, de voorgeschiedenis, de
positie t.o.v. andere havens is steeds weer verschillend. Wat echter bij de meeste havensteden ontbreekt is
een strategie voor de omgang met het aanwezige erfgoed, in het bijzonder het erfgoed binnen de actieve
haven.
Doel van dit document is die strategie te ontwikkelen en de kansen voor erfgoed te analyseren. We doen dit
vanuit de overtuiging dat alleen een integrale aanpak voor erfgoed, die zijn weerslag heeft op diverse
maatschappelijke vlakken en beleidsvelden, kans van slagen heeft. Juist door de herhaling en de
aanwezigheid van erfgoed vanuit diverse perspectieven en op verschillende schaalniveaus, neemt de
herkenbaarheid van de identiteit voor de bezoeker toe.
Het karakter van de stad vormt mede het karakter van de havensites. Antwerpen is een culturele metropool
en heeft een uitgesproken cosmopolitisch karakter. Dat moet ook afleesbaar zijn in het havenerfgoed.
Profilering met identiteit
Door de opname van historische elementen of verwijzingen zal een te (her)ontwikkelen gebied zich gaan
onderscheiden van andere locaties. Dit versterkt de aantrekkingskracht van de stad. De dimensies waarmee
de gebieden zich van elkaar onderscheiden zijn bij ontwikkeling vanuit identiteit ruimer dan weinig
zeggende kenmerken als bebouwingsdichtheden. Geen bewoner of ondernemer kiest immers zijn locatie op
basis van dergelijke (meetbare) indicatoren. Om een succesvolle locatie te ontwikkelen moeten de kansen
van het gebied benut worden en dient aansluiting gezocht te worden op de werkelijke marktvraag van
bewoners en gebruikers.
In de strijd tegen ‘the erosion of place’ of ‘placelessnes’ vormen historische havengebieden en hun erfgoed
een belangrijk wapen. Een appartement in een oud havengebied waar de geschiedenis, het DNA van de
plek, nog af te lezen valt, heeft een veel hogere waarde dan een doorsnee appartement dat overal ten
lande kan worden gebouwd. Door meer aandacht te besteden aan het erfgoed als inspiratiebron voor
nieuwe ontwikkelingen, wordt ingespeeld op de maatschappelijke vraag naar identiteit. Interessant in dat
opzicht is dat de haven –maar ook de polders die eraan voorafgingen- bij uitstek een ‘open’ identiteit met
verbindingen naar heel de wereld.
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Figuur 1-13

De geherwaardeerde oude haven in Buenos Aires (eigen foto)

Van erfgoed naar identiteit
De havensteden zijn zich van deze maatschappelijke trend terdege bewust en weten dat de plaatselijke
historie en de referenties naar het industrieel verleden een belangrijke troef vormen in de transformatie van
de oude havens. Het is echter lastig vat krijgen op de kansen en randvoorwaarden voor de integratie van
het erfgoed. Bestaande inventarisaties van monumenten bieden hiervoor enigszins houvast, maar dit is
onvoldoende, aangezien deze instrumenten maar weinig richting aan de toekomstige ontwikkelingen geven.
Zonder visie raakt het historisch verhaal van de locatie versnipperd tot individuele gebouwen of
deelgebieden. Op die manier is het lastig een herkenbare en samenhangende gebiedsidentiteit tot stand te
brengen.
De locatie krijgt alleen zijn toegevoegde waarde door vooraf vanuit een overkoepelende erfgoedvisie keuzes
te maken over de omgang met het erfgoed. Door de omvang van en de diversiteit binnen de haven is het
echter noodzakelijk een gebiedsgerichte benadering te volgen.
Verschillende gebruikers en betekenislagen
Met een visiekader voor de omgang met erfgoed wordt tevens een keuze gemaakt voor de boodschap die
het erfgoed over moet brengen. Vaak wordt in beginsel uitgegaan van ‘de intrinsieke waarde’ die historische
objecten vertegenwoordigen. Het is echter duidelijk dat de waarde van erfgoed ook tot op zekere hoogte
subjectief is. Zoals voor de ruimte geldt dat zij verschillende werkelijkheden representeert, zo geldt dat even
goed voor de geschiedenis. Mensen geven voortdurend betekenis aan gebeurtenissen om hen heen.
Betekenissen worden veelal toegekend op basis van datgene wat belangrijk is in de ogen van degene die
betekenis geeft. Dat zal per locatie, maar ook in de tijd verschillen.
Ondanks het feit dat dergelijke lastige keuzes zullen moeten worden gemaakt bij de profilering met erfgoed,
kan het waardevol zijn deze selectie samen met de betrokkenen te maken en werkelijk te kiezen voor een
herkenbaar erfgoedproduct. Daarbij dient meer aandacht besteed te worden aan de verhaallijnen die
betekenis gaven en geven aan de nog bestaande erfgoedwaarden. Een deel van die verhaallijnen moet
aangeleverd worden door professionals (het brede erfgoedveld), met name waar het om dat deel van het
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verleden gaat dat niet meer tot het collectieve geheugen behoort2. Een ander deel van het erfgoed moet
echter meer maatschappelijk gericht zijn, waardoor werkelijk kan worden gesproken van waardetoevoeging
voor het project. Het ontbreken van draagvlak voor erfgoed in Vlaanderen is een problematiek die al langer
bekend is. Door het monopoliseren van erfgoedbeleid door de overheid en de vaak weinig
ontwikkelingsgerichte houding van de overheid is erfgoed te weinig deel van het maatschappelijk debat en
van de ontwikkeling van gebieden. Dit in tegenstelling tot bv. natuur, dat een prominente rol krijgt
In sommige havensteden is het initiatief genomen om werkgroepen bestaande uit burgers op te richten of
burgers via interviews en bijeenkomsten te consulteren. Zo heeft Vlissingen de Werkgroep Cultuurhistorie
Scheldekwartier (WCS), die bestaat uit mensen die zich willen inzetten voor een verantwoorde sociaal- en
cultuurhistorische aankleding van het gebied. Zo wordt de herinnering aan de verdwenen scheepswerf
levend gehouden.
Het spreekt voor zich dat veel van het aanwezige erfgoed interessant is voor de erfgoedspecialist, maar
welke objecten spreken de toekomstige bewoners aan? En met welk verhaal wil de haven/de stad zich
profileren? Welke sfeer wil de projectontwikkelaar neerzetten? De verschillende spelers interpreteren het
erfgoed op hun eigen manier. Deze verschillende interpretaties zouden allemaal aan bod moeten komen om
een aansprekende ruimte te kunnen creëren. Daarbij moet worden gezocht naar een balans vanuit 1)
gebruik van erfgoed naar 2) bewaren van erfgoed en 3) onderzoeken van erfgoed. Centraal staat daarbij de
vraag waarom en voor wie het erfgoed bewaard wordt en wat daarvan het doel is. Wanneer dit aan het
begin van het herstructureringsproces in een visiekader wordt vastgelegd, ontstaat een strategie die
houvast biedt bij het toepassen van erfgoed in de nieuwe plannen (zie verder).
Het aanwezige cultureel erfgoed in de havengebieden vormt vooralsnog een lappendeken van historische
fragmenten, waarin gemakkelijk alles als onmisbaar kan worden betiteld. Het blindelings cultiveren van al
het oude in het plangebied, maakt de locatie vergelijkbaar met een bos waar men door de bomen het
geheel niet meer ziet. Het is als volgt: zonder het benoemen van cultuurhistorische essenties, geredeneerd
vanuit het heden, kan er geen keuze worden gemaakt tussen wat werkelijk waardevol is voor het landschap
van de toekomst en alles wat gemist of ingeruild kan worden. Kiezen is in het geval van erfgoed lastig,
aangezien het een onvervangbare bron is, maar zonder keuze ontstaat geen hoogwaardige nieuwe wijk of
haven. Erfgoed is immers een getuige van alle ontwikkelingsfases, waarbij elke fase zijn eigen waarden
vertegenwoordigt.
Samenhang door keuzes
Traditioneel beschrijft een erfgoedstudie het ontstaan van de haven, de ontwikkeling van het landschap
e.d.m. Het erfgoed vertelt echter vooral verhalen van veroveringen, economische ontwikkeling, de angst
voor de atoombom, de migratie e.d.m.. Deze verhalen liggen nog te vaak opgesloten in de verschillende
musea. Het collectieve geheugen, dat zich uit in verhalen, foto’s, voorwerpen, rituelen… is veel minder
bekend. Nochtans biedt dit mee de basis voor het behoud van erfgoed. De verhalen tekenen zich op
verschillende plekken in het landschap af, vertegenwoordigd door verschillende objecten die nog in het
omringende landschap te zien zijn. Wanneer al deze aspecten bij elkaar worden gevoegd, dan komt het
verhaal daadwerkelijk tot leven voor bewoners en bezoekers. De uitdaging is om met behulp van een aantal
thema’s het erfgoed beleefbaar te maken. De invulling van het Red-Star-Linemuseum is een goed
voorbeeld van deze benadering.
Een aantal verhaallijnen die sterk aansluiten bij de ontwikkeling van de Antwerpse haven zijn
samengebracht in hoofdstuk 3.
Erfgoed kan niet los gedacht worden van andere beleidsdoelstellingen en kan juist daaraan nieuwe
betekenissen ontlenen. Zo worden de betonnen schaaldaken aan de waagnatie elke zomer omgetoverd tot
een locatie voor een zomerbar. Hangar 26 krijgt hierdoor nieuwe betekenissen die aansluiten bij de
bewoners en hun noden van vandaag. Daarbij moet men verder kijken dan de ‘traditionele’ gebruikers van
erfgoed, zoals cultuur, recreatie en toerisme. Erfgoed kan wel degelijk een rol spelen in het invullen van een
woonbehoefte of in de economische ontwikkeling van de stad. Alle steden hebben bij de herstructurering
van de oude havengebieden een hoogwaardige nieuwe stadswijk voor ogen. Dat deze nieuwe wijk
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Bij het recent afgeronde historische onderzoek voor de droogdokken werden zowel de waardestellingen als de
verhaallijnen in beeld gebracht.
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meerdere doelgroepen zal herbergen is evident. Vanuit de regionale en lokale overheid blijkt echter vaak
sprake van een onderliggende wens die de revitalisering van de oude industriehaven in gang zette. Zo
vormt bijvoorbeeld de vergrijzing van steden een probleem en richt het gemeentelijk beleid zich op het
aantrekken en vasthouden van jonge mensen.
Door erfgoed op deze manier in te zetten, draagt het bij aan meerdere beleidsdoelen en stijgen de
individuele cultuurhistorische objecten boven hun intrinsieke waarde uit. Voorwaarde hiervoor is dat
verschillende actoren samenwerken en beleidsvelden hun krachten bundelen.
Het goed definiëren van doelgroepen is een belangrijk aandachtspunt. Zo is het in de
natuurontwikkelingsgebieden primordiaal dat men natuurbehoud- en ontwikkeling en de nood aan recreatie
verzoent. Ook binnen de haven zelf moeten alle actoren (economische, gebruikers en bezoekers) een plaats
krijgen. De uitkomst van een gebiedsgerichte visie zal in hoge mate afhankelijk zijn van de doelgroep(en)
die men voor ogen heeft.
Presentatie van erfgoed
Niet alleen moet gekeken worden naar de doelgroep die men wenst aan te trekken met de nieuwe
ontwikkeling, maar ook naar de huidige bewoners en gebruikers. Tevens is van belang of ingezet wordt op
toerisme en recreatie of dat het om een gebied gaat zonder deze ambitie. Dit beïnvloedt de vorm van de
presentatie van het erfgoed.
Verschillende segmenten in de bevolking zijn het best te bereiken door hen op een speciaal op hen
afgestemde manier aan te spreken. Met andere woorden, verschillende methoden van verbeelding,
infrastructurele of architectonische inpassing sluiten anders aan bij verschillende doelgroepen. Het is van
belang de doelgroepen te kennen en de instrumenten zó in te zetten dat ze bij de belevingswereld van de
doelgroep aansluiten. De verschijningsvorm van het erfgoed wordt bepaald door de betekenis die de
doelgroep aan het erfgoed geeft en de manier waarop zij het graag terug ziet in de (openbare) ruimte. Zo
ontstaat een kwalitatief hoogwaardige ruimte die aansluit bij de gebruiker en krijgt het erfgoed een
maatschappelijke betekenis. Voor de ene doelgroep is het van belang om de historie op ene letterlijke wijze
gepresenteerd te zien, bijvoorbeeld door het plaatsen van tijdvensters die het vroegere havenlandschap
tonen, of de restauratie van iindividuele elementen.. Dit is een zeer directe manier van het presenteren van
erfgoed en zal met name de traditionele toerist/recreant aanspreken. Er zijn ook doelgroepen die beter
kunnen worden aangesproken met indirecte verwijzingen, bijvoorbeeld in materiaalgebruik, positionering
van gebouwen, het creëren van zichtlijnen en meer kunstzinnige uitingen. De blauwe kraan in Gent die is
omgebouwd tot kantoor- en tentoonstellingsruimte is hier een mooi voorbeeld van.

Figuur 1-14

Oude sluisdeuren als kijkvenster op het polderlandschap

De presentatie van het erfgoed kan als sturingsmechanisme worden gebruikt voor het aantrekken of
vasthouden van bepaalde doelgroepen, net zoals ontwikkelaars nadenken over de vormgeving van het
bouwproject wanneer zij mikken op een bepaalde doelgroep. Zo kan erfgoed mede worden ingezet voor
ruimtelijke kwaliteit, maar even zeer voor sociaal- , economisch en bevolkingsbeleid. Het behoud van
erfgoed voor toekomstige generaties kan een doel op zich zijn.
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Ruimtelijke kwaliteit
Zingeving van het erfgoed moet niet (enkel) gezocht worden in de relicten an sich. Eerder moet gekeken
worden naar de wijze waarop met de relicten wordt omgesprongen door ze te plaatsen in een
maatschappelijke context. Erfgoed dient deel uit te maken van een strategische visie rond de transformatie
van havengebieden. Omdat deze transformatie vaak vele jaren in beslag neemt is een integraal kader voor
de omgang met erfgoed, waarop men steeds kan terugvallen, belangrijk.
Een dergelijk kader schept de voorwaarden voor hoge ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde,
toekomstwaarde, belevingswaarde) waaruit de historie van de nieuwe wijk / ontwikkeling kan worden
afgelezen. Het erfgoedgebruik dient hierbij aan te sluiten, waardoor ze bijdraagt aan een betere ruimtelijke
kwaliteit. Het behoud om behoud (bv. kerk van Oosterweel, toren van Wilmarsdonk) gaat voorbij aan deze
essentiële kenmerken van elke ruimtelijke ontwikkeling. Het erfgoed mag niet verworden tot een decor. Het
moet integraal deel uit maken van de ruimtelijke ontwikkeling en levert een belangrijke meerwaarde. Het
ontbreken van ruimtelijke integratie mag echter niet als argument gebruikt worden om (beschermde)
erfgoedwaarden te verwaarlozen of te slopen.
Financiering van de herbestemming van historische gebouwen wordt vaak ervaren als een probleem. Dit
kan echter worden vergemakkelijkt door uit te gaan van een gebiedsgerichte aanpak waarin opbrengsten
van het ene deelgebied kunnen worden ingezet voor de kosten van het andere deelgebied.
Aangezien de transformatie van de havensites vaak jaren in beslag zal nemen, moet ‘slow-development’ het
uitgangspunt zijn. Een dichtgetimmerd masterplan werkt daarbij niet. Strategische visies op hoofdlijnen wel.
Dat geld ook voor de omgang met het erfgoed. Zolang duidelijk is ‘waarheen’ en ‘waarvoor’, lijkt voor de
individuele gebouwen met de tijd wel een investeerder of passende functie te vinden te zijn als is dat niet
altijd precies in de vorm die werd verwacht. Tijdelijk en omkeerbaar ruimtegebruik is hierbij het credo. Het
(nog) niet voor de lange termijn invullen van stukjes ruimte houdt daarnaast havensfeer en levendigheid in
tact. De voorbije jaren zijn erin Antwerpen talloze initiatieven geweest die tijdelijk gebruik hebben gemaakt
van het havenerfgoed.

Figuur 1-15

Atoomschuilbunker als tijdelijk uitkijkplatform / Waagnatie (Hangar 29) als locatie voor een
jumping

Het erfgoed leent zich zodoende prima als instrument voor waardecreatie in de gebiedsontwikkeling, zonder
tot decor te verworden. Werkelijk succes kan worden geboekt indien dat op een integrale wijze gebeurt, in
de sfeer van de publieksbeleving, ruimtelijk ontwerp en marketing en place-branding. Een strategische visie
die deze omgang verwoordt, helpt om de uitgezette lijn vast te houden en de beleidsdoelen te
verwezenlijken.
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1.3

De zorg voor erfgoed
Degradatie door mens of natuur is een normaal en onafwendbaar proces. Dit proces wordt vaak versneld
doordat het erfgoed zijn oorspronkelijke functie verliest. Dit is zeker een aandachtspunt bij industrieel
erfgoed.
Om de bewaring van bouwkundig erfgoed te garanderen moet dus opgetreden worden ook zonder dat
ingrepen gepland worden die een impact hebben. Belangrijk daarbij is dat de origineel aanwezige
materiaalsubstantie de enige authentieke drager is van actuele en mogelijk nog onbekende toekomstige
waarden. Daarom dient deze originele materiaalsubstantie maximaal bewaard te blijven.
Er is een duidelijke hiërarchie van ingrepen die hiervan is afgeleid:
-

Onderhouden

-

Conserveren

-

Preventief conserveren

-

Curatief conserveren

-

Restaureren

-

Reconstrueren

-

Documenteren

Uit deze hiërarchie blijkt duidelijk dat het in situ bewaren van het origineel steeds de betrachting is. Bij
voorkeur -en dit is zeker van belang bij industrieel erfgoed- met behoud van de oorspronkelijke functie.
Voor veel industrieel erfgoed is een regelmatig gebruik essentieel voor behoud.
Slechts in uiterste nood zal men overgaan tot het reconstrueren van (delen van) bouwkundig erfgoed. Het
reconstrueren van bouwkundig erfgoed op een andere plaats (cfr. Het openluchtmuseum Bokrijk) is een
extreme maatregel die enkel in uitzonderlijke gevallen zinvol is.
Verplaatsen van erfgoed
Het verplaatsen van erfgoed (in zijn geheel) is een bijzondere vorm van reconstructie, waarbij een
belangrijke erfgoedwaarde (wat de bovengrondse delen betreft) integraal wordt verplaatst. In Vlaanderen
wordt deze techniek slechts bij grote uitzondering toegepast. Daarbij gaat een deel van de erfgoedwaarde
onheroepelijk verloren (relatie met de plaats en de omgeving, ondergrondse delen). Door het gebouw/de
constructie als geheel te verplaatsen gaat wel minder informatie verloren dan bij een volledige
reconstructie. Toch draagt het bewaren in situ steeds de voorkeur weg.
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Figuur 1-16

Verplaatsing van een spoorwegloods in Mechelen (2013)

Een bijzondere categorie zijn hier de ‘mobiele’ constructies. Bepaalde types gebouwen werden in het
verleden immers vaak verplaatst. Typische voorbeelden zijn hier (houten) windmolens, kranen, loodsen e.d.
Herbestemmen
Herbestemmen is een belangrijk aspect in het behoud van erfgoed. Herbestemmen is geen doel op zich,
maar een middel om bouwkundig erfgoed op lange termijn te vrijwaren. Herbestemming is aan de orde
wanneer de oorspronkelijke functie van een bouwwerk niet meer bestaat (bv. kolenmagazijn, gasfabriek,…),
wanneer de oorspronkelijke functie zo geëvolueerd is dat het behoud in situ een bedreiging vormt voor het
erfgoed (bv. grootschalige veeteelt) of de context het behoud van de oorspronkelijke functie onmogelijk
maakt (bv. economische context). Het zoeken naar een geschikte (nieuwe) functie voor erfgoed is een
belangrijke stap in behoud en vormt vaak de aanleiding om actief in te grijpen.

1.3.1

Vermijden van schade tijdens de werken
Een groot aantal van de procesgerelateerde effecten (grondwater, grondverzet,…) zijn verbonden met het
uitvoeren van werkzaamheden. Het kiezen van aangepaste uitvoeringsmethodes is een belangrijk
aandachtspunt om schade te voorkomen (bijvoorbeeld retourbemaling, schoring3, trillingsarme
uitvoeringsmethoden e.d.).
In principe verschillen deze maatregelen niet van de algemene maatregelen die moeten worden genomen
om schade aan belendende panden en structuren te vermijden. Vaak zijn bouwkundige erfgoedwaarden
echter veel kwetsbaarder.

1.3.2

Vermijden van schade tijdens de exploitatie
Om schade tijdens de exploitatie te voorkomen, kan een aantal preventieve maatregelen getroffen worden
met betrekking tot:

3
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Ondersteuning van (geklasseerde) gevels tijdens bijvoorbeeld sloopwerken of om de stabiliteit van naburige gebouwen te garanderen.
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-

het vermijden van de procesinvloeden door aangepast ontwerp, exploitatie etc. (trillingdempende
maatregelen…)

-

het milderen van procesinvloeden door aanpassingen aan de erfgoedwaarde zelf (bijvoorbeeld
verstevigen funderingen, oppervlaktebehandeling van natuursteen…)

-

het zoeken van een aangepaste bestemming en beheer. Wanneer ten gevolge van een ingreep een
functiewijziging optreedt is het zinvol actief een nieuwe bestemming of beheer te zoeken die
aansluit bij de gewenste ontwikkeling van het erfgoed

-

Het opstellen van een beheersplan

Te hanteren principes bij restauratie en behoud
Bouwkundig erfgoed en zijn omgeving zijn onderhevig aan permanente veranderingen. Het is aan die
veranderingen dat zij ook ten dele hun waarde ontlenen. Indien wijzigingen aan bouwkundig erfgoed (of
zijn context) niet te vermijden is, is het vooral van belang te streven naar goed kwalitatief ontwerp. Daarbij
dienen de principes te worden gevolgd die binnen de monumentenzorg worden gehanteerd4:

Principe van methodiek en continue documentatie: Besluitvorming rond ingrepen moet gebeuren op grond
van objectieve gegevens, na studie van alle alternatieven en in gemeenschappelijk multidisciplinair overleg.
Belangrijk is tevens dat ingrepen op een wetenschappelijk verantwoorde manier voorbereid, begeleid en
gedocumenteerd worden.

Deskundigheidsprincipe: Elke ingreep moet passen in een logisch en samenhangend ontwerp, waarbij het
multidisciplinaire karakter van het erfgoed vooropstaat. In het voortraject moeten prioriteiten worden
vastgelegd en alternatieven worden onderzocht. Ingrepen zonder inzicht in het geheel en de samenhang
met o.m. de omgeving zijn nefast en destructief voor het erfgoed.

Gelijkwaardigheidsprincipe: De gelijkwaardigheid van bouwstijlen is een verworven zaak. Wat ouder is, is
dus niet per definitie waardevoller. Alle zichtbare sporen van de evolutie van een gebouw, een constructie
of een ensemble in de tijd, zoals latere uitbreidingen of aanpassingen maken op gelijkwaardige wijze deel
uit van de identiteit van een gebouw of stad.

Actualiteitsprincipe: Actualiteit verdient de voorkeur boven uniformiteit. Elke nieuwe ingreep dient te
gebeuren volgens de criteria van het ogenblik. Vroegere (kwalitatieve) ingrepen ongedaan maken omdat ze
niet meer passen in de huidige denkbeelden of het navolgen van vroegere theorieën om meer uniformiteit
te bekomen is uit den boze.

Utiliteitsprincipe: De overlevingskans van een oude structuur kan op lange termijn slechts gegarandeerd
blijven indien ze een maatschappelijk nuttige functie krijgt. Het bevriezen van een bepaalde toestand en het
tentoonstellen ervan leidt op termijn tot de ondergang. De inhoudelijke discussie draait dus rond de wijze
waarop actuele ingrepen kunnen worden geïntegreerd in bouwkundig erfgoed.

Materialiteitsprincipe: Alleen het aanwezige materiaal en de aanwezige vorm dienen te worden behouden.
Het terugkeren naar echte of vermeende vroegere toestanden wordt afgeraden. De aanwezige inhoudelijke
waarden moeten worden gerespecteerd en bewaard. Eventuele nieuwe waarden worden toegevoegd op
een herkenbare wijze.

Principe van eenheid, leesbaarheid en maximaal waardenbehoud: De verschillende waarden dienen
maximaal te worden bewaard. Om dit mogelijk te maken is een doorgedreven analyse van de waarden
noodzakelijk. Belangrijk is dat eventuele ingrepen resulteren in een leesbaar geheel. Deze eenheid is geen
stijleenheid, maar een eenheid tussen wetenschappelijke, esthetische, maatschappelijke en ook
pragmatische waarden. De eenheid moet ook ‘leesbaar’ zijn, opdat de toeschouwer of gebruiker het geheel
ervaart als een homogeen geheel, een logische machine, en niet een collage van verschillende fragmenten.
Ook volgens dit principe zijn ‘historiserende’ ingrepen uit den boze. Zij vervalsen immers het beeld dat
wordt geschapen.

Authenticiteitsprincipe: In de zorg voor erfgoed is het steeds de bedoeling om objecten of ensembles in hun
volle ‘authenticiteit’ te bewaren. Dit betekent: zoals ze in hun volle echtheid tot ons zijn gekomen. Zonder
4

De Naeyer A. (red) (1999) Handboek onderhoud, renovatie en restauratie, Kluwer uitgevers
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ze te kopiëren, te verminken of te vervangen omdat dergelijke ingrepen steeds een verlies van
oorspronkelijkheid tot gevolg hebben. Uit de definitie zelf blijkt al dat bij behoud en restauratie het behoud
van absolute authenticiteit niet mogelijk is. Er zal dus gezocht moeten worden naar compromissen. Daarbij
wordt authenticiteit ingeleverd in ruil voor een langere levensduur. Het maken van keuzes kan enkel op
basis van volledige kennis. Keuzes worden niet enkel gemaakt op basis van technische kennis, maar vooral
vanuit een juiste ‘houding’ zoals die in de internationale charters wordt beschreven.
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2.

ERFGOEDBELEID PER DEELZONE
Vanzelfsprekend zijn de kansen en beperkingen op het vlak van erfgoed verschillend al naargelang we ons
bevinden in de actieve haven, in delen van de ‘oude haven’, dan wel in gebieden die historisch of
functioneel mee verband houden zoals ‘natuurcompensatiegebieden’. Anderzijds bestaat een deel van de
uitdaging er net in om een aantal verhaallijnen te laten doorlopen in de verschillende gebieden, ook al is de
materialisatie in het landschap verschillend.
In wat volgt wordt onderscheid gemaakt tussen drie deelzones:
-

De niet actieve havengebieden

-

De actieve haven

-

Natuur- en open-ruimtegebieden rond de haven

Onderstaande figuur geeft de ligging weer van de niet-actieve havengerelateerde gebieden (in
transformatie) en de nieuwe open-ruimtebuffers op de rechteroever (bron: Strategisch Ruimtelijk
Structuurplan Antwerpen, 2006). Binnen de open ruimtebuffers bevindt zich de ‘actieve’ haven.
Het meeste nadruk ligt in dit hoofdstuk op erfgoed binnen de actieve haven. Dit is immers het moeilijkste
gebied en vraagt –omwille van de grote dynamiek- een heel eigen benadering. Het erfgoed binnen de
actieve heven is slechts deels erkend en verdwijnt in sneltempo. Terwijl voor de andere deelgebieden
talrijke voorbeelden van erfgoedbenaderingen voorhanden zijn, blijkt dit voor de actieve haven niet het
geval. Op basis van de inventarisatie werd daarom een specifieke aanpak ontwikkeld.

2.1

Niet-actieve havengebieden5
In de haveneconomie is al lang een trend gaande van schaalvergroting en toenemende dynamiek. Dit heeft
tot gevolg dat ervoor gekozen wordt havenactiviteiten naar elders te verplaatsen. De oude havensites
blijven enigszins ontheemd achter. De vrijgekomen ruimte biedt echter mogelijkheden voor versterking van
de bestaande en toevoeging van nieuwe functies zoals wonen en nieuwe, hedendaagse economische
functies. Het betreft een transformatieproces dat vaak decennia in beslag neemt. Door de revitalisering
zullen de oude havens langzaam van kleur verschieten. Vraag is daarbij hoe het aanwezige culturele
erfgoed kan worden geïntegreerd in de nieuwe omgeving.
Havengebieden kennen een lange industriële historie die deels nog is af te lezen, zowel aan het
havenlandschap als aan de individuele gebouwen en infrastructuur. Cultureel erfgoed vatten wij daarbij op
als geïnterpreteerd verleden. Dat betekent dat niet alleen archeologie, aardkundige en gebouwde
monumenten en objecten maar ook verhalen, specifieke gebruiken en tradities tot het erfgoed behoren. Zo
zijn in Antwerpen prachtige oude kranen, afdaken, pakhuizen, droogdokken, graansilos, verschillende
kademuren en spoorlijnen aanwezig. Allen verwijzen naar het maritiem erfgoed, en hebben de maken met
de functie van de haven en goederenvervoer. Maar ook schuilbunkers zijn aanwezig. Dit erfgoed verteld
weer een heel ander verhaal: dat van Antwerpen als belangrijk economisch bolwerk en de nood om de
haven operationeel te houden in een oorlogssituatie. Het maritiem erfgoed van veel historische havens lijkt
op elkaar, gezien de aanwezigheid van water, kademuren, spoor, en opslagruimten. Echter, de specifieke
functie en ontwikkeling laten zich aflezen van de verschillende fabrieken en opslagplaatsen op de sites,
maar ook aan bv. de Red Star Line, van waaruit mensen naar Amerika en Canada werden verscheept. Ook
de dokken verraden de specialiteit van de haven. Zo is Antwerpen een belangrijke petroleumhaven. Naast
de zichtbare elementen, worden de havens ook getekend door hun onzichtbare erfgoed. Zo bevat
ondergrond van de haven van Antwerpen nog elementen uit haar vroegere inpolderings- en
bewoningsgeschiedenis. De recente vondst van beenderen en muurresten op beperkte diepte, afkomstig
van het kerkhof van Oorderen, illustreert dit.

5

Drs. Thessa Fonds, drs. Jolanda. Bos, prof. dr. Jacques van Dinteren, drs. A. Linters.Revitalisering met behoud van
erfgoed: bezint eer ge begint! Uitkomsten van het Interregproject ‘Revitalisering Oude Industriehavens’ (ROI)
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Figuur 2-1

Zicht op de funderingsput, ten noordwesten van de put waarin de beenderen ontdekt
werden. In de hoek van de put is historisch metselwerk te zien onder de lichtgrijze,
homogene ophogings- of egalisatielaag6.

Wanneer bij de revitalisering recht wordt gedaan aan deze zaken, blijft de geschiedenis afleesbaar en wordt
een rijkere ontwikkeling in gang gezet. Tot voor kort lag de nadruk op de vraag naar hoogwaardige woonen werkomgevingen in een historische omgeving. Die is door bewoners en gebruikers gewild vanwege de
ambiance en uniciteit. De verkoop van panden op een dergelijke locatie blijkt doorgaans sneller te gaan dan
in wijken zonder een afleesbare historie en daarbij blijkt de vastgoedwaarde groter te zijn. Door de omgang
met het erfgoed in een strategische visie vast te leggen, kan hierop worden ingespeeld bij de transformatie
van de havengebieden.
Havengebieden bieden echter een andere potenties, waarvan men zich de laatste jaren steeds meer bewust
wordt. In streven naar een meer duurzame economie wordt er immers over nagedacht om ook de
(kleinschalige) maakindustrie terug naar de stad te brengen. In een circulaire economie worden tal van
strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de
economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk
gedisassembleerd worden en omgevormd worden tot nieuwe producten, de materialen zijn volledig
recycleerbaar of afbreekbaar. In deze circulaire economie kunnen oude havengebieden, met hun
strategische ligging tussen stad en actieve haven, hun goede (multimodale) ontsluiting e.d.m. een
belangrijke rol spelen. De aanwezigheid van oude bedrijfsgebouwen kan eveneens een belangrijke
meerwaarde betekenen. Een voorbeeld van een dergelijk is Buiksloterham in Amsterdam. (Circulair)
Buiksloterham is een Stadslab waar het nieuwe wonen en werken wordt gecombineerd met duurzame
experimenten, innovatief onderzoek en een eigenzinnige cultuur.

6
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2.2

Actieve haven
Het begrip ‘actieve haven’ heeft betrekking op dat deel van het studiegebied dat deel uitmaakt van de
afbakening van het RUP Antwerps Zeehavengebied, meer bepaald het gebied gelegen op de rechteroever
van de Schelde. Dit is het gebied waarin momenteel nog havenactiviteiten plaats vinden en dat gekenmerkt
wordt door een grote dynamiek en vaak grootschalige ingrepen ten behoeve van de exploitatie van de
haven. Bovendien gelden hier vaak bijzondere regels met betrekking tot bv. veiligheid.

2.2.1

Stap 1 (h)erkennen
Het is niet altijd eenvoudig om erfgoedwaarden in een haven te herkennen. Vaak hebben de gebouwen en
structuren belangrijke veranderingen ondergaan en is het aan de buitenzijde moeilijk om erfgoed als
dusdanig te detecteren.

Suezloods (1891)

Panamaloods (1951)

Figuur 2-2 Door dichtmaken van de loodsen zijn de Suez- en Panamaloodsen moeilijk te dateren. Ze
dateren echter van totaal verschillende periodes.
In de inventarisstudie (zie het desbetreffende deelrapport) wordt een eerste overzicht gegeven van erfgoed
binnen de actieve haven. Deze inventaris is onvolledig en dient permanent bijgewerkt te worden in functie
van nieuwe inzichten, ‘toevalsvondsten’ etc. De erfgoedwaarden worden bijgehouden in de Database en de
daaraan gekoppelde GIS-bestanden.

Figuur 2-3
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Figuur 2-4

Uittreksel uit de GIS-bestanden. De nummers verwijzen naar de ID in de databank.

Bij de reorganisatie van sites, het toekennen van nieuwe concessies of het afleveren van sloop- en
bouwvergunningen dient eerst op het terrein te worden vastgesteld of en welke erfgoedwaarden op de
site aanwezig zijn. Ook bij de opmaak van MER’s binnen het havengebied dient ingezet te worden op een
terreininventarisatie. Door systematisch in te zetten op het in beeld brengen van erfgoed groeit ook de
aandacht van alle betrokkenen.
Het verdient tevens aanbeveling om de gedetecteerde erfgoedwaarden op te nemen in de
wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed. Op deze wijze komt de informatie uit deze studie ter
beschikking van een groter publiek. Zolang een onroerend goed enkel in de wetenschappelijke
inventaris is opgenomen, maar niet vastgesteld of beschermd is, zijn hieraan geen rechtsgevolgen
gekoppeld.
Er kan tevens gekozen worden om het erfgoed mee te laten opnemen in de vastgestelde inventaris. Aan
deze vaststelling zijn wel rechtsgevolgen gekoppeld:
-

Zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden;
Informatieplicht bij eigendomsoverdracht

Specifiek voor bouwkundig erfgoed zijn er nog een aantal specifieke rechtsgevolgen, die vooral de
herbestemming moeten vergemakkelijken. Slopen is enkel mogelijk na een gemotiveerde beslissing door de
vergunningverlenende overheid.

2.2.2

Stap 2: Waarderen
Erfgoedwaarde bestaat uit een groot aantal deelsaspecten die gescored kunnen worden om de globale
erfgoedwaarde te evalueren.
Voor de bekende objecten binnen de actieve haven werd een waardering opgemaakt op basis van de
criteria die door het Agentschap Onroerend Erfgoed worden gehanteerd (bijlage A). Daarnaast werd een
waardering gemaakt voor de belangrijkste ensembles in het gehele havengebied (zie inventarisatierapport).

22

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Het verdient echter aanbeveling om –zoals reeds aangegeven in het vorige hoofdstuk- om ook een
erfgoedgemeenschap te creëren binnen de haven, waarbinnen een breed scala van betrokkenen en experts
vertegenwoordigd is. Zij kunnen mee invulling geven aan een sociale en volkskundige aspecten van de
waardering en mee helpen de verhalen rond het geselecteerde erfgoed naa boven te brengen.

2.2.3

Stap 3: Selecteren
De actieve haven wordt gekenmerkt door een zeer grote dynamiek. Daardoor kunnen bepaalde (types)
erfgoedwaarden snel verdwijnen, zonder dat iemand er erg in heeft. Het recent verdwijnen van zowat de
helft van de betonnen schaaldaken is hiervan een duidelijke illustratie.
De Vlaamse Overheid (Agentschap Onroerend Erfgoed) kan ervoor opteren om een selectie te maken van
erfgoedwaarden die zij wenst te behouden. Op basis van de waarderingslijst kan een selectie gemaakt
worden. Een dergelijke selectie is erg complex, omdat de waarden die het erfgoed vertegenwoordigt in vele
gevallen sterk gerelateerd zijn aan hun context en hun rol binnen de haven. Bovendien is er momenteel
internationale benchmark van het geïnventariseerde erfgoed beschikbaar.
Eerder dan te vertrekken vanuit een vastgestelde lijst van te bewaren erfgoedwaarden willen we voor dit
deel van de haven inzetten op het ontwikkelen van een erfgoedreflex. Maar al te vaak zien we immers dat
ruimtebehoefte in de haven automatisch wordt ingevuld door nieuwbouw (of ‘tijdelijke’ constructies), terwijl
op dezelfde locatie waardevolle gebouwen leeg staan.
De databank dient als vertrekpunt om –in het kader van herstructureren van gebieden of het aanpassen
van gebouwen- een idee te krijgen van welke aanwezige objecten of ensembles aandacht verdienen. Het is
daarbij van het grootste belang om pro-actief te werk te gaan. Er moet m.a.w. nagedacht worden over het
behoud van erfgoed voor concrete plannen worden uitgewerkt.
Daarbij moet rekening gehouden worden met volgende specifieke aspecten:
•

•
•
•

Het herbestemmen van gebieden binnen de haven houdt rekening met een sterke economische
logica: De veranderende behoeften binnen een havengebied worden deels extern aangestuurd. De
ontwikkeling van gebieden sluit aan bij de ambities die de haven of haar gebruikers zelf hebben.
Het aantal direct betrokken actoren is klein. Het gaat ook om andere actoren. Meestal zijn er geen
bewoners of bezoekers en heeft de stedelijke overheid beperkte zeggenschap.
Er zijn weinig of geen juridische middelen om sloop te voorkomen. Het erfgoed binnen de actieve
haven is immers in hoofdzaak niet opgenomen in de vastgestelde inventaris, laat staan beschermd.
De transformaties binnen de haven zijn meestal snel, dit in tegenstelling tot de transformaties in
oude havengebieden. Tussen beslissing en uitvoering zitten vaak maar enkele maanden.

Een mogelijke benadering voor herbestemming is beschreven in 2.2.5.

2.2.4

Stap 4: Beheren
Zoals eerder beschreven doel van efgoedbeleid niet het restaureren, maar het behouden, liefst in de
oorspronkelijke functie van het erfgoed. Het goed onderhouden staat daarbij voorop. Door bewust om te
gaan met het erfgoed kan het in vele gevallen zeer lang blijven functioneren, zonder dat er bijzondere
interventies nodig zijn.
Wanneer erfgoed leeg komt te staan wordt het meestal niet meer onderhouden en geraakt het in verval. In
geval van leegstand moeten –in afwachting van verdere stappen- preventieve maatregelen worden
genomen om het erfgoed te beschermen tegen vandalisme e.d.m.
Daarbij is betrokkenheid van alle relevante actoren (eigenaars, concessionarissen, erfgoedexperten van de
stad het agentschap OE, vrijwilligers…) van belang. Ook hier kan een ‘erfgoedgemeenschap’ een belangrijke
rol spelen

2.2.5

Stap 5: Herbestemming
De haven is een dynamische omgeving waarbinnen de behoeften van de gebruikers sterk kunnen
evolueren. Bovendien verdwijnen bepaalde functies of verhuizen activiteiten naar andere plaatsen. De
mogelijkheid tot herbenutten of herbestemmen is afhankelijk van het erfgoed zelf / de potentiële
doelgroepen of gebuikers en de visie die bv. door het beleid wordt naar voor geschoven.
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Figuur 2-5

Benutting van erfgoed

Het zoeken naar herbestemming kan gebeuren vanuit twee invalshoeken.
•

Vanuit het erfgoed zelf: Sites die van bestemming veranderen of leeg komen te staan

•

Vanuit de zoektocht naar een locatie: In de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een bepaalde
activiteit in de haven wordt vaak voorbij gegaan aan de potenties die bestaande
constructies/gebouwen hebben.

Het samenbrengen van informatie over de beschikbare locaties en de vragen die leven binnen de haven is
een bemangrijk aandachtspunt.
In de haven kan onderscheid gemaakt worden tussen drie categorieën erfgoed op basis van hun
herbestemmingspotentieel :
-

∫ = Erfgoed zonder of met zeer beperkt herbestemmingspotentieel: Voorbeelden zijn technische
installaties of constructies die gebouwd werden met een zeer specifiek doel (bv.
petroleuminstallaties, sluizen, bruggen,…).

-

∫∫ = Erfgoed met herbestemmingspotentieel voor dezelfde of een gelijkaardige functie
(machinehallen, loodsen,…). Deze categorie sluit niet uit dat ook nieuwe functies mogelijk zijn.

-

∫∫∫ = Erfgoed met herbestemmingspotentieel met nieuwe functie: Het erfgoed krijgt een nieuwe
bestemming en maakt gebruik van structuren/gebouwen om de nieuwe functie te accomoderen
(bv. silo’s als appartement of klimzaal,…)

Analyse herbestemmingspotentieel 7
Er is geen standaardmethode om de waarde van vastgoed te bepalen aan de hand van het
herbestemmingspotentieel. Er bestaan wel enkele handvaten om dit potentieel in beeld te brengen.
-

Fysiek mogelijk:
o

7

8
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8

Beschikbare ruimtes / structuren

In hat kader van de gevalstudies die bij deze studie horen werd het herbestemminspotentieel van loodsen met
schaaldaken meer in detail onderzocht.
Gebaseerd op Djajadiningrat B (2013) Waardering vanuit een herbestemmingspotentieel TUDelft
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o

Omvang van de site

o

Afmetingen van de beschikbare ruimtes

o

Kwaliteiten van de ruimtes (licht, vrije hoogte,…)

o

Duurzaamheid materialen

o

Draagkracht van structuren

o

Flexibiliteit / aanpasbaarheid

Legende
0 = fysiek onmogelijk
+ = fysiek moeilijk
++ = fysiek matig moeilijk/gemakkelijk
+++: fysiek gemakkelijk
-

Juridisch mogelijk
De juridische haalbaarheid is afhankelijk van het huidige en toekomstige bestemmingsplan. Het
erfgoeddecreet zorgt ervoor dat er meer herbestemmingsmogelijkheden bestaan voor beschermd
en vastgesteld erfgoed. Daarnaast speelt milieuwetgeving in een haven een bepalende rol (bv.
SEVESO-reglementering). De test naar wettelijk toelaatbaarheid helpt een bepaling te maken naar
de wettelijke toegestane functie op een bepaalde locatie. Wanneer een bepaald gebruik niet
toegestaan is hoeft dit niet meteen te betekenen dat deze geëlimineerd wordt.
Mogelijk binnen huidig juridisch kader
Mogelijk mits aanpassing beperkte aanpassing / overleg
Niet mogelijk binnen juidige context

-

Financieel haalbaar
o

Bepalen High and best use:
▪

wat is het hoogst haalbare met behoud

▪

Wat is het hoogst haalbare zonder behoud

▪

Wat wordt gevraagd door de markt / eigenaar / klant

Een vergelijking van deze drie opties geeft het spanningsveld weer dat moet worden
overwonnen.
o

Wat zijn de transformatiekosten in vergelijking tot afbraak + nieuwbouw

o

Wat zijn de meer- en minwaarden van het getransformeerde complex (in termen van
energieverbruik, onderhoudskost, imago,.

Legende
€ = Geen of beperkte meerkost t.o.v. nieuwe constructie
€€ = Belangrijke meerkost
€€€ = Zeer belangrijke meerkost

Bovenstaande analyse vertrekt vanuit economisch haalbare herbestemming. Dergelijke herbestemming
krijgt meestal de voorkeur, omdat ze ook toekomstig gebruik (en onderhoud) garandeert.
Voor veel soorten havenerfgoed zal dergelijke logica echter steeds leiden tot afbraak. Daarom kunnen ook
andere sporen worden verkend:

Tractebel – UA - Gate

25

-

Behoud van de meest rendabele delen / structuren

-

Behoud van ‘erfgoedankers’, bv. beeldbepalende schouwen of structuren

Niet economische herbestemming
Bepaalde types erfgoed zijn slechts voor een klein deel of helemaal niet te herbestemmen. Dit is vaak het
gavl voor oude industriële installaties. Dit wil echter niet zeggen dat ze geen maatschappelijke waarde
vertegenwoordigen. Het betekent enkel dat de kosten voor restauratie / onderhoud zelfs niet gedeeltelijk
kunnen worden terugverdiend door de toekomstige bestemming.
Het behoud van dergelijk erfgoed is bijzonder moeilijk, zeker binnen een dynamische economische context
van een actieve haven. Nochtans is het cruciaal voor de identiteit van het havengebied.
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Herbestemmingspotentieel geïnventariseerd erfgoed
In onderstaande tabel is een eerste inschatting gemaakt van het herbestemmingspotentieel van
degedetecteerde erfgoedwaarden in de actieve haven. Dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van het veries
van de oorspronkelijke of huidige bestemming. Deze inschatting heeft vooral tot doel om inzicht te
verwerven in de uitdaging die zich aandient. Voor elk van de objecten dient dit verder onderzocht te worden
wanneer er zich een specifieke vraag stelt. Daarbij is het belangrijk dat alle betrokkenen mee aan tafel
zitten.

Herbestemmingspotentieel

Functie

+++

€€

∫∫

1363

215051 Panamaloods

+++

€

∫∫

1246

10748 Royerssluis

0

€€€

∫

1281

10748 Royersbrug

0

€€€

∫

1287

10748 Lefebvrebrug

0

€€€

∫

1231

10752 Sluismeesterswoning

+++

€

∫∫∫

1283

10750 Sluiswachtershuis

++

€

∫∫∫

1284

10751 Rivierloodsengebouw

++

€

∫∫∫

1222

10749 Kolenbergplaats

++

€€

∫∫∫

Juridisch

214982 Suezloods

Fysiek

Financieel

RELICT_ID

ID
1362

1288

Sluisbedieningsgebouw

+

€€

∫∫∫

1296

Modernistisch wachthuisje

+

€

∫∫∫

1336

Modernistisch wachthuisje

+

€

∫∫∫

1518

211472 Schuilconstructie 6 personen

0

€

∫

1519

211472 Schuilconstructie 6 personen

0

€

∫

1520

211472 Schuilconstructie 6 personen

0

€

∫

1298

212124 Geleideconstructies

0

€

∫

+++

€

∫∫

++

€€

∫∫

+++

€

∫∫∫

++

€€

∫∫∫

€

∫∫∫

1188
1234-1237
1351
1250

10735 Hogere Zeevaartschool
10753 Graanmagazijnen aan het Amerikadok
(SAMGA)
214767 Gaarkeuken 110
10756 Parochiekerk Oosterweel

1573

990138 Kaliumloods

1572

990137 Hulpposten haven SIWHA
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Herbestemmingspotentieel

Financieel

Functie

∫∫∫

Spek en eieren

+++

€

∫∫∫

Schipperswelzijn

+++

€

∫∫

€€€

∫∫∫

Juridisch

€(€)

Fysiek

+++

990136 Gebouwen van de Ford Motor Company

1404

10761 Kerktoren Wilmarsdonk

1260

10837 Graanwindmolen De Eenhoorn

+

€€

∫

1248

10762 Van Cauwelaertsluis

0

€€€

∫

1249

10762 Boudewijnsluis

0

€€€

∫

0

€

∫

0

€€€

∫

10759 Zes droogdokken aan Hanzadok met
pomphuis

++

€€

∫∫

213788 Oorlogsmonument scheepsherstellers

++

€

∫

++

€€

∫∫

1187
1253
1238-1241
1244
1341-1342
1323
1251

28

RELICT_ID

ID
1571

206845 Beeld Universele Arbeider
10771 Zandvlietsluis en Berendrechtsluis

10760 Twee droogdokken Beliard-Crigton

1544

990115 Loodsen tussen Leopolddok en 4de havendok
(SETRA)

+++

€

∫∫

1536

990110 Magazijnen Oosterweel

+++

€

∫∫

1539

990112 Loodsen aan de Noorderlaan TKB

+++

€

∫∫

1232

10738 Siberiabruggen

0

€€€

∫

1196

10747 Noordkasteelbruggen

0

€€€

∫

1245

10758 Oosterweelbrug

0

€€€

∫

1242

10767 Lillobrug

0

€€€

∫

1243

10768 Pompstation

0

€€

∫

1545

990116 Petroleumbrug

0

€€€

∫

1546

990117 Wilmarsdonkbrug

0

€€€

∫

1547/1548

990118 Frederik-Hendrikbrug/Zandvlietbrug
990119

0

€€€

∫

1549/1550

990120 Oudendijkbrug/
990121 Berendrechtbrug

0

€€€

∫

1551/1552

990122 Farnesebrug/ Melselebrug
990123

0

€€€

∫

1553/1554

990124 Boudewijnbrug/ Meestoofbrug
990125

0

€€€

∫
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Herbestemmingspotentieel

Functie

0

€€€

∫

1556

990127 Kruisschansbrug

0

€€€

∫

1558

211472 Schuilbunker Scheldelaan 6p

0

€

∫

1503

990128 Kraagpoort

0

1504

990128 Caponnière 5-6

0

€

∫

1505

990128 Caponnière 6-7

0

€

∫

1506

990128 Caponnière 7-8

0

€

∫

1579

990128 Capônnière 4-5

0

Juridisch

990126 Van Cauwelaertbrug

Fysiek

Financieel

RELICT_ID

ID
1555

Gesloopt

Gesloopt

Uit bovenstaande analyse blijkt duidelijk dat de haveninfrastructuur an sich weinig
herbestemmingspotentieel heeft. Het is dit erfgoed dat de haven structureerd en zijn waarde haalt uit zijn
specifieke rol binnen de haven. Zolang het die functie kan vervullen is het behoud mogelijk.
De gebouwen die her en die verspreid over de haven aanwezig zijn hebben vaak een groot
herbenuttingspotentieel. Bij voorkeur gebeurt dit echter met een gelijkaardig gebruik, waardoor er geen
conflicten ontstaan met de geldende bestemming of veiligheidsregels.
Een derde categorie is het erfgoed waarvoor het behoud van de huidige functie geen optie is bv. omdat de
functie (op die plaats) niet meer relevant is (bv. wachthuisjes, pompstations, kerken,…). Voor dit erfgoed
moet naar een nieuwe invulling worden gezocht. Dit is echter niet steeds eenvoudig omwille van de
restricties die binnen het havengebied gelden (SEVESO, habitat,…).

2.3

Wijze van behouden
Haveninfrastructuur
De basisinfrasructuur van de havens (kanalen, dokken, sluizen) vertegenwoordigt een belangrijke
erfgoedwaarde. Hoewel dit erfgoed in de regel een vrij lange levensduur heeft, is het behoud bij belangrijke
herstructureringen niet steeds eenvoudig.
Er dient echter onderscheid gemaakt te worden tussen:
-

Structuur zelf
Bijhorende gebouwen
Aanhorigheden (bv. kaapstanders, kranen, sporen,…)

Vaak is het behoud van de infrastructuur zelf niet mogelijk, omdat de nieuwe infrastructuur op dezelfde
plaats moet worden gerealiseerd (vervangen van sluizen, kaaimuren, aanpassen van dokken,…). Er kan
nagegaan worden in welk mate bepaalde onderdelen van de historische structuur in situ bewaard kunnen
blijven (al dan niet met behoud van bestemming of bestemmingswijziging) of mee kunnen worden
geïntegreerd in het ontwerp.

Tractebel – UA - Gate

29

Figuur 2-6

Deel van de Oude Moerdijkbrug geïntegreerd in een kunstwerk dat de verbondenheid tussen
de 2 provincies weergeeft (Dordrecht, Jan Frederik Van Hall, 1978)

Erfgoed zonder of met beperkt herbestemmingspotentieel
Heel wat industriële installaties zijn zeer specifiek en zijn net daardoor moeilijk te herbestemmen. Zij
beschikken over een grote industriële erfgoedwaarde en zijn vaak beeldbepalend. Omdat ze niet of moeilijk
te herbestemmen zijn wordt –indien de context het toelaat- gestreefd naar behoud in situ en consolidatie.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van zogenaamnde ‘erfgoedankers’. Dit zijn objecten die door hun
karakteristieke vorm of functie verwijzen naar de vroegere functie, zonder dat daardoor de gehele site
bewaard dient te blijven (bv. karakteristieke schouw, bepaalde gebouwen,…). Door deze ankers te
integreren binnen de nieuwe inrichting blijft op zijn minst een verwijzing naar de vroegere functie bewaard.

Erfgoed met herbestemmingspotentieel
Het betreft in hoofdzaak gebouwen zoals dienstgebouwen, pakhuizen e.d.m.. Deze gebouwen bevinden izch
verpreid in de haven en hebben naast hun erfgoedwaarde een hoge (potentiële) gebruikswaarde. Voor deze
gebouwen is het van het grootste belang dat het herbestemmingspotentieel van meet af aan in het
veranderingsproces wordt ingebracht. Ze kan immers een meerwaarde betekenen voor toekomstige
gebruikers.
Er dient een erfgoedbenuttingsanalyse worden opgemaakt die de aanwezige erfgoedwaarden niet enkel
benoemt, maar tevens nagaat in hoeverre deze erfgoedwaarden kunnen worden ingeschakeld in de nieuw
geplande ontwikkelingen (incl. bepalen van economische herbenuttingspotentieel) . Dit sluit aan bij een
lange traditie van hergebuik die we hebben kunnen vaststellen in grote delen van de haven (zie
Invntarisatierapport). De benuttingsanalyse9 volgt een specifieke methodiek die uit drie stappen bestaat.
Eerst wordt een waardenonderzoek gedaan, dan volgt de analysefase, waarin de verschijningsvorm van het
gebruik van het erfgoed wordt bepaald, waarna passende voorbeeldprojecten worden aangereikt.

In de kader van het Europese Interreg IVa-onderzoeksproject ‘revitalisering Oude Havens (ROI) werden
benuttingsanalyses opgemaakt voor verschillende havengebieden. Naast Gent, dat het project trok, namen
ook de steden Antwerpen, Hasselt, Leuven, Oostende uit Vlaanderen en Roermond, Tilburg en Vlissingen.
9

30

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Er kan een lijst worden aangelegd van erfgoed binnen de haven waarvoor men (op termijn) een
herbestemming zoekt. Wanneer zich een concrete vraag aandient kan nagegaan worden of er erfgoed in
aanmerking komt om deze functie te huisvesten.

2.4

Natuurcompensatiegebieden rond de haven
Voor de aanbevelingen m.b.t. de natuurontwikkelingsgebieden binnen het GRUP verwijzen we naar de
studie ‘Ruraal erfgoed Wase polders’. Een benuttingsanalyse zou ook hier aan de basis kunnen liggen van
het hergebruik van erfgoed in de (nieuw te ontwikkelen) natuurgebieden. Er moet rekening gehouden
worden met:
-

De
De
De
De

specifieke randvoorwaarden die opgelegd worden vanuit de natuurdoelstelling
specifieke actoren
landschappelijke waarden in het gebied
hoogdringendheid om beslissingen te nemen.
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3.

THEMATISCHE
VERHAALLIJNEN
MATERIALISATIE IN HET LANDSCHAP

EN

HUN

Hoe zou een ‘modern’ erfgoedverhaal voor de haven eruit kunnen zien? In wat volgt geven we een aantal
voorbeelden in de thematische assen ‘havenerfgoed’ en ‘poldererfgoed’. Telkens wordt gezocht naar
historische context, ‘ankerpunten’ (toegangspoorten), gebruikersgroepen en materialisaties in het
landschap.
Het aantal mogelijke verhaallijnen is zo goed als oneindig. Zeker voor specifieke doelgroepen kunnen heel
specifieke verhalen of evoluties worden ontwikkeld. Zo is het perfect denkbaar om een piste op te zetten
over de evolutie van de bouw van beweegbare bruggen, aandrijfsystemen, sluizen of het bouwen van
kaaimuren. In wat volgt is er echter geopteerd om verhaallijnen te ontwikkelen die niet de nadruk leggen
op specifieke technische evoluties, maar die vertrekken vanuit maatschappelijke ontwikkelingen die ook
betekenisvol kunnen zijn voor de huidige maatschappij.
Deze verhaallijnen kunnen ook het vertrekpunt zijn voor toeristisch-recreatieve ontsluiting van de sites. Ze
kunnen bovendien ook het draagvlak voor het behoud versterken. Vanuit erfgoedperspectief is het
belangrijk dat de materiële restanten –die de dragers van de verhalen vormen- op een herkenbare manier
op het terrein aanwezig blijven.

3.1

Havenerfgoed
Welke activiteiten hebben vorm gegeven aan de moderne Antwerpse haven, zoals die zich vanaf de
Napoleontische periode ontwikkelde? Een aantal sectoren en ontwikkelingen hebben doorheen de voorbije
twee eeuwen hun stempel op het havenlandschap gedrukt10:
-

Natie-haven: de uitbouw van de Antwerpse haven in de negentiende eeuw richtte zich in eerste
instantie op handel, en ging aanvankelijk gepaard met een afname eerder dan uitbouw van de industrie
(de traditionele textielnijverheid zit in de eerste helft van de negentiende eeuw in een forse recessie).
De Antwerpse haven is gebouwd op de import, export en doorvoer van goederen, en de ‘natie’ is de
dominante organisatievorm van de goederenbehandeling, met een aanvankelijke corporatieve
organisatie van havenarbeiders actief in de afwikkeling van bepaalde goederen (zie hieronder voeding).
Het belang van de goederenafhandeling leeft vandaag door in de logistieke roeping van de haven.


Kansen voor het natie-erfgoed.

Veruit de belangrijkste uitdaging situeert zich in de herinrichting van de Scheldekades, waar net
de samenhang tussen kaaimuur, kranen, sporen, pakhuizen en wegen een prachtig ensemble van
vooral 19e eeuwse goederenafhandeling biedt.
Ook elders in de haven staat het loodsenlandschap onder druk. Toch zijn loodsen in principe
heel multifunctioneel (cfr. het reeds vermelde voorbeeld van de betonnen schaalconstructies aan
de waagnatie). Loodsen en pakhuizen bepalen het uitzicht van het havengebied. In het nietactieve havengebied kunnen pakhuizen en maganzijnen – cfr. de beschermde Montevideomagazijnen aan Kattendijkdok Westkaai – ogenschijnlijk eenvoudig ingeschakeld worden in een
multifuncitoneel woon, horeca-, handels- verhaal. Het risico op een ‘generiek’ ‘verhaal is echter
groot, en de bestaande ontwerpen kunnen dienst doen in quasi elke haven waar ook ter wereld 11.
Een attractievere herbestemming, zoekt doelbewust aansluiting met de historiek van het gebouw,
en versterkt de historische leesbaarheid van de in 1895 geconstrueerde gebouwen, eerder dan
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10

We baseren ons op F. Suykens, A port of all Seasons en H. De Smedt; I. Van Damme en P. STabel, ‘Zilt Succes; Beyers
en Van Damme, Antwerpen a la carte, 2016.

11

http://www.callebaut-architecten.be/downloads/calleabaut-architecten-montevideo-pakhuizen.pdf
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deze uit te wissen. In het actieve havengebied bevindt zich een representatief staal van
loodsenbouw uit de 20e eeuw. de gebouwen zijn doorgaans niet beschermd, en dreigen
afgebroken te worden wanneer ze niet meer voldoen aan de eisen van de ter plekke gevestigde
bedrijven (cfr. case aan het begin van dit rapport, Schaaldaken: RELICT_ID990112,
RELICT_ID990111, RELICT_ID990115), . Een actief erfgoedbeleid speelt in op de veelheid aan
vormen en stijlen, en zoekt samen met de betrokken eigenaars naar mogelijkheden om de
loodsen aan te passen aan de noden van vandaag, dan wel selectief te herbestemmen. Voor
sommige lichtere constructies (vb. magazijnen Mosselkaai) geldt bovendien dat ze verplaatsbaar
zijn. Waar verplaatsing in het algemeen zelden aangewezen is, door het uitwissen van context,
geldt dit natuurlijk niet voor constructies die expliciet als verplaatsbaar geconcipieerd zijn.
Twee eeuwen goederenafhandeling resulteerden ook in een transportinfrastructuur die een
beeldbepalend element in het havenlandschap vormt. De havenkasseien vormen een goed
voorbeeld van low-profile erfgoed dat sterk beeldbepalend is, maar vaak ook stilzwijgend
verdwijnt, zonder dat dit echt noodzakelijk is. Een actief beleid rond de nog resterende
kasseiwegen en de kleine flankerende transportinfastructuur (van bruggen, overwegen, spoor-,
tram- , seinirchtingen etc.) kan voor een visuele versterking van het havenbeeld zorgen.
De organisatie van de haven is ook terug te vinden in bijzonder erfgoed dat nu voornamelijk
buiten de actieve haven is terechtgekomen. Denken we maar aan de aanwervingsbureaus voor
havenwerklieden (RELICT_ID201199, RELICT_ID200497), schuilplaatsen (RELICTID_7238),
gaarkeukens (RELICT_ID214767), ….
-

Voeding: sinds de groei van de haven speelde zowel de import als de productie van voeding een
belangrijke rol in de haven. Antwerpen was in de 19e eeuw een belangrijke Europese invoerhaven van
koffie, cacao en suiker (wat gepaard ging met de vestiging van bedrijven als Rombouts-koffie
chocoladebedrijven N.V. Baron en Meurisse; koekjesbakker Edward De Beukelaer (1869) of Parein
(1896). Van fundamenteel belang was echter het ontstaan van de bulk-invoer van voeding: terwijl
België in 1865 nog slechts 89.000 ton graan invoerde, steeg dit in 1914 tto 1.4 miljoen ton, waarvan
een groot deel via de haven van Antwerpen (Segers et al. 2013: 235). De massale graaninvoer zorgde
mee voor het traditionele, gemengde en kleinschalige landbouw in Vlaanderen, en linkt de geschiedenis
van de haven aan de geschiedenis van de landbouw rond de haven: zo ontwikkelde zich in het
poldergebied de intensieve varkensteelt, terwijl in het oosten en zuiden van Antwerpen de groenten-en
fruitteelt tot grote ontwikkeling kwam. Iets later volgde de massale invoer van slachtvee (runderen en
schapen). Vanaf 1890 werden aan de Oostzijde van het Asiadok quarantainestallen voor de
geneeskundige bewaking van ingevoerde runderen en schapen ingericht (Parmentier et al. 2016, 47).
Nog later volgde de massa-invoer van tropisch fruit – met als pronkstuk de bananenimport uit Congo
op schepen van de Compagnie Maritime Belge. De Belgian New Fruit Wharf vestigde zich in 1938 aan
het Albertdok (concessie kaai 188), terwijl na WO II de Belgian Fruiit Line van Leon van Parijs
(bedrijfsgebouw in de Zeevaartsstraat 3) een belangrijke speler werd, die meer en meer bananen uit
Midden-Amerika en Ecuador ging invoeren.


Kansen voor het voedingserfgoed: sinds 2016 biedt de 5e verdieping van het MAS: ‘Antwerpen
a la Carte’ de geschiedenis van Antwerpen doorheen de voeding, met daarin ruim plaats voor de
haven. Het komt er nu op aan dit erfgoed ook in de haven te herwaarderen. Heel wat sites bieden
hiervoor mogelijkheden. De meest spectaculaire voorbeelden vormen de in deze studie vermelde
graanmagazijnen aan het Amerikadok. Dit zijn laat 19 e eeuwse ‘grain elevators’ die verbonden zijn
met de grootschalige invoer van Amerikaans graan, en qua constructie en technologie identiek zijn
aan constructies die in de Verenigde Staten vanaf 1850 ingang vonden. Stoommachines –en later
elektriciteit - dreven aanvankelijk een ketting van emmers of recipiënten aan, die het graan uit
schepen naar de top van het magazijn voerden, waar het door de zwaartekracht naar behoefte
weer verdeeld kon worden in binnenschepen, vrachtwagens of treinen. Later werd het graan
opgezogen. De oude ‘elevator’ van de S.A. des Magasins à grains d'Anvers (1895) sluit perfect aan
bij contemporaine Noord-Amerikaanse elevators als de Great Northern Elevator in Buffalo, New
York (1897) (zie ook D. Worster, Nature’s Metropolis, 111-112 voor het verhaal van de grain
elevators). Een even krachtig verhaal wordt gevormd door de grote loodsen gebruikt voor de
opslag van kunstmest die langs de Antwerpse haven werd ingevoerd. Net als het Amerikaans
graan, zorgde de kunstmest vanaf de 19e eeuw voor een omwenteling in de landbouw. De
Kaliumloods in de jaren 1920 door de Société Commerciale des Potasses d'Alsace toont de omvang
van deze handelsstroom. Beiden zijn echter momenteel bedreigd.
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Ook elders in het (oude) havengebied vinden we sporen terug van de belangrijke rol van de haven
in de voeding. Zo zijn er de fruitveilingen en opslagplaatsen rond de Ankerrui / Brouwersvliet
(RELICT_ID213824, RELCIT_ID213823, RELICT_ID213791, RELICT_ID7237) of het Albertdok.
Buiten de eigenlijke haven is ook nog erfgoed aanwezig dat direct gelinkt kan worden aan de
hiervoor geschetste evolutie. Zo vinden we rond het ‘Dokske’ in Merksem een concentratie van
molen, een margarinefabriek en een rijstpellerij (RELICT_ID11533, RELICT_ID11540,
RELICT_ID11530, RELICT_ID11535).
-

Migratie: dat de Antwerpse haven een belangrijke rol heeft gespeeld in de migratie-stromen naar
Amerika is dankzij de Red Star Line genoegzaam bekend. Tussen 1873 en 1934 brachten de schepen
van de Red Star Line ongeveer 2 miljoen landverhuizers naar de Nieuwe Wereld. Met Museum Red Star
Line als ankerplaats kan op zoek worden gegaan naar de materiële voetafdruk van migratie op de
haven. We denken daarbij niet alleen aan de Red Star Line en niet alleen aan de transcontinentale
migratie, maar ook aan de influx van migranten naar Antwerpen, aangetrokken door tewerkstelling of
economische opportuniteiten in de haven, en zelfs de veerdiensten die Rederij Flandria en haar
concurrenten tussen beide oevers verzorgen.


Kansen voor het migratie-erfgoed. Het Red Star Line museum biedt een ankerplaats om het
migratieverhaal te verankeren. Naast gebouwen die direct verbonden zijn met pakweg rederijen,
kan bijvoorbeeld het migratie-verhaal ook een rol-spelen in de herontwikkeling van bijvoorbeeld de
CADIX-wijk, die immers een faze in de havenontwikkeling vormt waarbij havenactiviteit en
woongelegenheid door elkaar verweven waren. Vanuit de zeer diverse bewoningsgeschiedenis van
de wijk én de havenactiviteiten in de wijk, kan aan de nieuwe residentiële ontwikkeling een nietgenerieke invulling gegeven worden.
Erfgoed dat met migratie in verband kan worden gebracht is binnen de actieve haven grotendeels
verdwenen (bv. gebouwen van de RMT).

-

Scheepsbouw: na het startschot gegeven door de Napoleontische scheepswerven op het zuid
(terreinen van de voormalige Sint-Michielsabdij, domineerden de in 1844 door John Cockerill geopende
scheepswerven deze sector. Rond 1873 verhuisden de belangrijkste scheepswerven naar Hoboken waar
de Cockerill Yards Hoboken doorleefden tot 1982.


Kansen voor het scheepsbouwerfgoed. De Stadsdroogdokken langsheen het Kattendijk
vormen een prachtig ensemble van gebouwen en infrastructuur, met heel wat kleinschalige
landschapselementen die het gebied identiteit verstrekken en bovendien toekomstig gebruik
van de site (bij voorkeur dezelfde functie die aan het ontstaan vna de site ligt: scheepsbouw
of – herstel) niet in de weg staan. Daarnaast bieden ook de meer recente droogdokken
belangrijke potenties. Binnen de actieve haven zijn de Mercantile Marine Engineering &
Graving Docks (Antwerp Shiprepair) gelegen aan het Hanzadok West en het Vierde Havendok
(RELICT_ID10759, RELICT_ID10760 ) de voornaamste erfgoedwaarden. Buiten de haven
vormen de Scheepstimmerwerven Boelwerf N.V., voormalige Cockerill Yards N.V in Hoboken
(RELICT_ID83591) een belangrijk ensemble. Bij de droogdokken hoort steeds een breed scala
aan erfgoedwaarden zoals pomphuizen, werkhuizen, gedenktekens e.d.m..

-

Petrochemie: na de eerste invoer van petroleum in 1861, groeide Antwerpen snel uit tot de eerste
Europese invoerhaven. Aanvankelijk vonden de petroleumopslagplaatsen zich verspreid in de stad,
maar vanaf 1887 werden ze geconcentreerd aan het nieuwe Amerikadok. Een grote brand in 1889
leidde tot nieuwe verhuisplannen, nog verder weg van de bewoning, naar de Hobokense Polder. Na
WO II maakte de invoer van geraffineerde petroleum plaats voor ruwe olie uit het Middeoosten, en
vestigde zich een uitgebreide petrochemische nijverheid (aangetrokken door de aanwezigheid van
relatief goedkope Belgische arbeid in de naoorlogse jaren).


34

Kansen voor petrochemisch erfgoed in de haven? het Blue Gate project beoogt de
reconversie van de belangrijkste petroleum-gerelateerde site in de Antwerpse haven. Eerder
dan een generieke naam ‘Blue Gate’ (i.p.v. Petroleum-Zuid) en een focus op het behoud en
eventueel de bescherming van enkele relictzones op de site, kan net het petroleumverleden de
basis vormen voor de toekomstige uitbouw van de site, waarbij leidingen, kantoren,
percelering samen met de krachtige verhalen over het olie-verleden van deze site de basis
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voor toekomstige invulling van het terrein vormen. Voor een volledige beschrijving van het
erfgoed in Petroleum-Zuid verwijzen we naar hoofdstuk 3.3 van het inventarisatierapport. Ook
elders in de (oude) haven zijn erfgoedwaarden terug te vinden die verband houden met de
ontwikkeling van de petrochemie.

-

Defensieve haven: De strategische ligging van Antwerpen langs de Schelde en de aanwezigheid van
de haven hebben er toe geleid dat Antwerpen het schouwtoneel is geweest van een veelheid aan
oorlogen en veldslagen. In en rond de haven zijn talrijke relicten aanwezig die een beeld geven van de
evolutie in het


Kansen voor defensief erfgoed in de haven? Na havenerfgoed is het defensief erfgoed
wellicht het best vertegenwoordigd in de haven. Het nog aanwezige erfgoed beslaat
verschillende eeuwen en is zeer divers. Meest voor de hand liggend zijn de verschillende
Scheldeforten. Daarnaast zijn er ook heel wat overblijfselen uit de 20 ste eeuw, zowel uit de
Eerste als Tweede Wereldoorlog (bunkers, anti-tankgracht, defensieve dijk). Ook de Koude
Oorlog is tastbaar aanwezig onder de vorm van atoomschuilplaatsen, verspreid over de hele
toenmalige haven.
Ook de gevolgen van de oorlog zijn op een aantal plaatsen zichtbaar. Zo zijn er de opgeblazen
bunkers van de Veiligheidsomwalling Noord. Verspreid over de haven zijn er gedenktekens
voor havenarbeiders, soldaten of scheepsbouwers die omkwamen tijdens de verschillende
oorlogen.
Ook landschappelijk is er belangrijk erfgoed aanwezig. Wielen getuigen van (al dan niet
vrijwillige) inundaties, defensieve dijken verbinden de forten, grachten moesten verhinderen
dat de vijand de stad kon bereiken. Op enkel plekken zijn ook installaties aanwezig die een
beter inzicht geven in de oorlogsvoering (bv. torpedo-installatie in Fort St.-Marie). Aan het
defensief erfgoed in de haven werd een afzonderlijk hoofdstuk gewijd in het
inventarisatierapport (Hoofdstuk 5).

-

Energie: De Antwerpse haven speelt een belangrijke rol staat in voor 10% van de totale Belgische
energieconsumptie. Energieopwekking en distributie is een belangrijk aspect dat vaak wordt
onderschat. De haven speelt daarenboven een belangrijke rol in de aan- en afvoer van allerlei
energiedragers. Van historische windmolens over kerncentrales tot moderne windmolens. In de haven
is alles aanwezig om het belang van energie te illustreren.
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Kansen voor energie-erfgoed in de haven? Veel plekken in en rond de haven werden
specifiek ingericht voor het transport en de opwekking van energie. . In de oude haven is nog
heel wat infrastructuur aanwezig die instond voor het omzetten en transporteren van energie
naar sluizen, kranen e.d.m.. De pomphuizen, hydraulische kaapstanders, … zijn hiervan
belangrijke getuigen. Her en der vinden we ook nog bijzodere gebouwen, zoals de
kolenbergplaats aan de Royerssluis, de elektriciteitscentrale van ‘Antwerp Ship Repair’ en
Elektriciteitsmaatschappij De Schelde (Dokske Merksem).. Het omzetten van windenergie
wordt geïllustreerd door de twee nog aanwezige windmolens (RELICT_ID10837,
RELICT_ID17242) . Heel wat dokken werden specifiek ingericht voor de opslag en distributie
van o.m. kolen, stookolie,… (bv. Marshalldok, RELICT_ID990156).
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Figuur 3-1

3.2

Molen en kerncentrale van Doel (actueel en toekomstig erfgoed?)

Poldererfgoed
-

Polders: De haven heeft zich de voorbije eeuw uitgebreid ten koste van een aanzienlijk aantal dorpen
en een uitgebreid polderlandschap. Toch vind je in de haven nog plaatsen terug die herinneren aan het
nu afgedekte polderlandschap. Toponiemen verwijzen naar verdwenen gehuchten, straten,… Een
beperkt aantal erfgoedwaarden maakt een directe link naar de verdwenen polderdorpen. Ook in de
toekomst zullen nog dorpen en polders verdwijnen voor de uitbreiding van de haven.


Kansen voor poldererfgoed in de haven? In het actuele polderlandschap op linkeroever
treffen we een sequentie van dijken aan, die we achtereenvolgens tot de late middeleeuwen
of 16e eeuw (oostelijk deel Zoeten Berm); de vroege 17e eeuw (westelijk deel Zoeten Berm);
het midden van de 17e eeuw (dijk van de Konings-Kieldrecht-polder); de late 17e eeuw
(‘Pillendijk’ van de Oud-Arenbergpolder) en de late 18e eeuw (dijk van de NieuwArenbergpolder). Deze sequentie wordt vervolledigd door de dijken van de Prosperpolder
(midden 19e eeuw) en de Hedwigepolder (vroege 20e eeuw – deze laatste weliswaar in de
tweede helft van de twintigste eeuw opgehoogd). Een deel van deze dijken werd recent
gesloopt in het kader van de natuurontwikkeling.
Wat geldt voor de opeenvolgende sequentie van dijklinies, geldt a fortiori voor de gehele
landschapsstructuur van de opeenvolgende polders, die voor een groot deel teruggaat op de
ontwerpen ten tijde van de opeenvolgende inpolderingen tussen de 16e (Doelpolder) en de
19e eeuw). Deze landschappen weerspiegelen de zin voor rationaliteit, rechtlijnigheid en de
‘maakbaarheid’ van natuur en mens, die de bedijkers ten toon spreidden. Die rationaliteit lijkt
toe te nemen met elke bedijking, wat deels ook te maken kan hebben met de steeds
exclusievere rol van de hertogen van Arenberg als participanten en later ook als exclusieve
uitvoerders van de inpolderingen. Heel wat structuren in en rond de haven gaan terug op
oudere landschapsstructuren, bv. het Dokske in Merksem, het Lobroekdok,…
Bij de inpoldering horen ook verschillende dijkdorpen (bv. Ouden Doel), boerderijen (Hof ten
Walle) en ontginningscentra (Prosperhoeve). Voor de toekomstige ontwikkeling van de haven
is het zaak om wegen te zoeken die het bijzondere poldererfgoed van bv. Doel en Ouden Doel
aanwezig houden in de haven. Dit kan door behoud van specifieke elementen, maar ook door
het structureren van een gebied.
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Tot slot zijn in het gebied ook heel wat natuurlijke elementen (kreekrestanten e.d.m.)
aanwezig die mee een rol hebben gespeeld in de inpolderingsgeschiedenis.
Binnen de haven bevinden zich heel wat plaatsen/relicten die het mogelijk maken om een link
te leggen met het verdwenen polderlandschap. In eerste instantie denken we daarbij aan de
bewaarde kerktoren van Wilmarsdonk en de kerk van Oosterweel. Ook elders in het
havengebied vinden we nog poldererfgoed terug, zoals de (weliswaar verplaatste) molen ‘De
Eenhoorn’ en de locatie van de vroegere hoeve ‘Spek met eieren’ of de vroegere
uitwateringsconstructie van het Vosseschijn.
Heel wat structuren in en rond de haven gaan terug op oudere landschapsstructuren, bv. het
Dokske in Merksem, het Lobroekdok,… Voor de toekomstige ontwikkeling van de haven is het
zaak om wegen te zoeken die het bijzondere poldererfgoed van bv. Doel en Ouden Doel
aanwezig houden in de haven.
Het belangrijkste poldererfgoed bevindt zich echter buiten de actieve haven. Zowel in
Stabroek, Ekeren als Hoboken en Kieldrecht zijn interessante aanknopingspunten.
-

(Verdwenen) dorpen: De haven heeft zich de voorbije eeuw uitgebreid ten koste van een aanzienlijk
aantal dorpen en een uitgebreid polderlandschap. Toch vind je in de haven nog plaatsen terug die
herinneren aan het nu afgedekte polderlandschap. Toponiemen verwijzen naar verdwenen gehuchten,
straten,… Een beperkt aantal erfgoedwaarden maakt een directe link naar de verdwenen polderdorpen.
Ook in de toekomst zullen nog dorpen en polders verdwijnen voor de uitbreiding van de haven.


Kansen voor dorpen in de haven? Binnen de haven bevinden zich heel wat
plaatsen/relicten die het mogelijk maken om een link te leggen met het verdwenen
polderlandschap. In eerste instantie denken we daarbij aan de bewaarde kerktoren van
Wilmarsdonk (RELICT_ID10761) en de kerk van Oosterweel (RELICT_ID10756). Ook elders in
het havengebied vinden we nog poldererfgoed terug, zoals de (weliswaar verplaatste) molen
‘De Eenhoorn’ en de locatie van de vroegere hoeve ‘Spek met eieren’ of de vroegere
uitwateringsconstructie van het Vosseschijn.
Het belangrijkste poldererfgoed bevindt zich echter buiten de actieve haven en verdient een
voorkeursbehandeling omwille van zijn zeldzaamheid en representativiteit (zie hiervoor ‘Ruraal
Erfgoed Wase Polders’).
Heel bijzonder zijn erfgoedwaarden die zich elders in Vlaanderen bevinden maar
oorspronkelijk deel uitmaakten van het erfgoed van de Polders. Denken we hierbij maar aan
de schuur van Oorderen (1965) of de dijkhuisjes (1974) en een stal of wagenschob (1975) uit
Kallo die zich in het provinciaal openluchtmuseum van Bokrijk bevindt. Bij de uitwerking van
een nieuw multimediaal concept werd direct verwezen naar de havenuitbreiding. Dankzij dit
project is de schuur niet langer een stille getuige van het verleden. De Schuur vertelt op een
actieve wijze het verhaal van het polderdorp dat plaats heeft moeten maken voor containers.
De tentoonstelling gaat dieper in op zowel de geschiedenis van de eigenlijke schuur als de
afbraak van de polderdorpen, de overbrenging van de schuur en de uitbreiding van de haven.
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Figuur 3-2
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Nieuwe inrichting van de schuur van Oorderen (LensAss Architects)
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RELATIE MET HAVENLAND
3.3

Situering
Havenland is een onthaal- en recreatieplan waarmee de Vlaamse overheid, het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, het Agentschap Natuur & Bos, het departement Mobiliteit
en Openbare Werken, de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) Linieland van Waas
en Hulst en tal van lokale partners mensen zo veel mogelijk willen laten genieten van het unieke
havenlandschap. Nu al zijn er veel mogelijkheden voor recreatie in de haven, alleen zijn ze nog te weinig
bekend. Voor het grote publiek zijn de afstanden te groot, lijken de dokken en (zeker) de Schelde
onoverbrugbaar, kortom: is de drempel nog te hoog.
In het havenplan wordt de suggestie gedaan om oude kranen, schepen e.d.m. in te schakelen in het
toerisme en receatie rond de haven. Daar moet Havenland verandering in brengen. Het ambitieuze plan wil
de haven en de omgeving ontsluiten, zodat bezoekers alle troeven van het gebied van dichtbij kunnen
beleven: de maritieme en industriële activiteiten, de omliggende dorpen, de Schelde, de polders, de
Europees beschermde natuur, landbouwactiviteiten, het erfgoed, … Dat alles zonder de economische
bedrijvigheid te storen, want uiteraard speelt die de hoofdrol binnen het havengebied zelf.

3.4

Relatie tot havenerfgoed
In de analyse (deel I van de Havenland-studie)12 wordt aandacht besteed aan het havenerfgoed en wordt
o.m. verwezen naar de inventarisatie van ruraal erfgoed in de Wase polders.
De aandacht voor dit erfgoed beperkt zich o.i. teveel tot ‘bezienswaardigheden’ die mee kunnen worden
ingeschakeld in het toegankelijkheidsconcept van de haven. In dit concept spelen de poorten een
belangrijke rol:

‘Meer landinwaarts en in aansluiting bij de polderdorpen, erfgoedlandschappen en natuurgebieden worden
de poorten voor extensieve recreatie voorzien. In deze zones worden niet echt grote bezoekersaantallen
verwacht en dit vereist een specifieke organisatie.
De voornaamste reden bestaat erin om de natuur- en erfgoedgebieden maximaal te beschermen, het
recreatief medegebruik is dan ook maar op sommige plaatsen toe te laten en op andere plaatsen weer niet.
Het is de rol van de poorten om duidelijke informatie mee te geven aan de bezoekers welke zones wel of
niet betreden mogen worden.
Deze zijn aan te vullen met nieuw te ontwikkelen poorten zoals Prosperhoeve, Hof Ter Walle, het
Schorrenhuis (Natuurpunt, Ouden-Doel).’
Vanuit een erfgoedstandpunt is het te betreuren dat er niet meer is uitegaan van de inzet van
erfgoedwaarden als pporten, maar ook als uitkijkpunt e.d.m.. Het hergebruik van het Schorrenhuis (als
enige te behouden gebouw in Ouden Doel) is derhalve een weinig gelukkige keuze. Het huis zelf is
opgebouwd uit elementen van een vierkanthoeve uit het Brusselse en staat op een plek op de dijk waar
historisch geen bebouwing voorkwam. Het zou veel zinvoller zijn om hier te kiezen voor één van de hoeves
met erfgoedwaarde die binnen het gebied aanwezig zijn (bv. Westlangeweg 1 of Oostlangeweg 1).
In de ‘Havenland’ studie wordt voornamelijk vertrokken van de bestaande attractiepolen in het
havengebied. Nochtans liggen er volop kansen om –gebruik makend van de aanwezige erfgoedwaardennieuwe attractiepunten te creëren en vooral, een meer samenhangend verhaal te brengen.
Binnen het ‘Havenland’ is ruim erfgoed aanwezig dat ingeschakeld kan worden in de ontwikkeling van het
gebied als toeristisch-recreatieve attractiepool. Zeker wanneer het gaat om het creëren van ‘landpoorten’
zou hergebruik van erfgoed de eerste keuze moeten zijn.
In een eerste fase moet worden nagegaan wat de behoeften zijn (bv. voor de verkoop van tickets,
bezoekerscentra, …) van Havenland. Deze behoefte dient prioritair ingevuld te worden met bestaand

12

40

Stramien, BC-architects, BAS, Perceel 2, The factory Brussels (2015) Havenland, 1001x verwonderlijk
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erfgoed, vooraleer men overgaat tot het plaaten van nieuwe constructies. Het spreekt voor ziuch dat de
noodzakelijke aanpassingen dienen te gebeuren in de ‘huisstijl’ die voor Havenland werd ontwikkeld.
Daarnaast is moet het ‘echte’ havenerfgoed veel prominenter aanwezig worden gesteld. Naast
publiektrekkers (zoals het MAS, het maritiem museum etc.) moet er meer aandacht zijn voor het ’kleine’
havenerfgoed dat overal in de stad aanwezig is. Het beter ‘presenteren’ van erfgoedwaarden, zowel binnen
de oude havengebieden, in de actieve haven als in de natuurgebieden kan de attractiviteit van de haven
voor toerisme en recreatie alleen maar verhogen. Daarbij kunnen de verschillende thema’s die eerder in dit
document werden naar voor geschoven als leidraad dienen.

Tractebel – UA - Gate

41

BIJLAGE A WAARDERING VAN ERFGOED IN DE ACTUELE
HAVEN
Onderstaande tabel geeft de definties uit het erfgoeddecreet.
Tabel 0-1.

42

Decretaal bepaalde erfgoedwaarden

Erfgoedwaarde

Definitie volgens Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie

Archeologische
waarde

Een onroerend goed heeft archeologische waarde als het betekenisvol kan bijdragen tot
de reconstructie van de bestaansgeschiedenis van de mensheid en haar relatie tot de
omgeving door de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of sporen van de mens en
zijn omgeving te behouden of ze met archeologische en natuurwetenschappelijke
methoden te onderzoeken.

Architecturale waarde

Een onroerend goed heeft architecturale waarde als het getuigt van een fase of aspect
van de (landschaps)architectuur of de bouwkunst in het verleden. Het kan gaan om
typologie, stijl, oeuvre of materiaalgebruik.

Artistieke waarde

Een onroerend goed heeft artistieke waarde als het getuigt van het kunstzinnige streven
van de mens in het verleden.

Culturele waarde

Een onroerend goed heeft culturele waarde als het getuigt van tijd- en regiogebonden
menselijk gedrag.

Esthetische waarde

Een onroerend goed heeft esthetische waarde als het de waarnemer zintuiglijke
schoonheid laat ervaren.

Historische waarde

Een onroerend goed heeft historische waarde als het getuigt van een (maatschappelijke)
ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het verleden van de mens.

Industrieelarcheologische
waarde

Een onroerend goed heeft industrieel-archeologische waarde als het getuigt van een
ambachtelijk of industrieel verleden.

Technische waarde

Een onroerend goed heeft technische waarde als het de ontwikkeling van de
(cultuur)techniek in het verleden illustreert. Het gaat om technische toepassingen als
illustratie van zowel traditionele als innovatieve technieken en materialen.

Ruimtelijkstructurerende
waarde

Een onroerend goed heeft ruimtelijk-structurerende waarde als het de ruimte ordent,
afbakent, structureert of de blik leidt.

Sociale waarde

Een onroerend goed heeft sociale waarde als het in de hedendaagse gemeenschap nog
een actief, overgeleverd sociaal gebruik heeft of gemeenschapsvormend is blijven
werken.

Stedenbouwkundige
waarde

Een onroerend goed heeft stedenbouwkundige waarde als het een rol speelt in de
(planmatige) inrichting van de bebouwde ruimte in het verleden. Die inrichting omvat
ook de wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte en de samenhang tussen de
verschillende schaalniveaus.

Volkskundige waarde

Een onroerend goed heeft volkskundige waarde als het getuigt van gebruiken en
gewoonten, voorstellingen en tradities van een specifieke bevolkingsgroep of
gemeenschap in het verleden.

Wetenschappelijke
waarde

Een onroerend goed heeft wetenschappelijke waarde als het potentie heeft voor
kennisontwikkeling en kenniswinst over een bepaald thema, periode of fenomeen, als
het een bijzondere bijdrage geleverd heeft op dat vlak of als het een typevoorbeeld is.
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Specifiek voor de opname in inventarissen worden bijkomende selectiecriteria gehanteerd. Deze criteria
hebben geen betrekking op het goed zelf, maar zijn wel van belang voor het erfgoedbeleid.
Tabel 0-2.

Selectiecriteria inventarissen

Selectiecriteria

Definitie volgens Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie

Zeldzaamheid

Zeldzaamheid geeft aan in hoeverre het onroerend goed uitzonderlijk voorkomt in relatie
met de geografische context, de historische context, de typologie of het oeuvre.

Herkenbaarheid

Herkenbaarheid geeft aan in hoeverre het onroerend goed een goed herkenbare
uitdrukking is van zijn oorspronkelijke functie, uitzicht of vormgeving, of van een
belangrijke fase in de latere ontwikkeling daarvan.

Representativiteit

Representativiteit geeft aan in hoeverre het onroerend goed typerend is voor een
geografische of historische context of een welbepaalde typologie of een bepaald oeuvre.

Ensemblewaarde

Ensemblewaarde geeft aan in hoeverre het onroerend goed een sterke samenhang
vertoont tussen de verschillende elementen.

Contextwaarde

Contextwaarde geeft aan in hoeverre er tussen het onroerend goed en zijn directe of
ruimere omgeving een sterke relatie is op landschappelijk, stedenbouwkundig of
esthetisch vlak.
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ID

RELICT_ID

Erfgoedwaarden

Selectiecriteria

Archeologische waarde

Architecturale waarde

Artistieke waarde

Culturele waarde

Esthetische waarde

Historische waarde

Industrieel-archeologische
waarde

Technische waarde

Ruimtelijk structurerende waarde

Sociale waarde

Stedenbouwkundige waarde

Volkskundige waarde

Wetenschappelijke waarde

Zeldzaamheid
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Representativiteit
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+
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+
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Naam

211472 Schuilconstructie 6 personen
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ID

RELICT_ID

Naam

Erfgoedwaarden

Selectiecriteria
Technische waarde

Ruimtelijk structurerende waarde

Sociale waarde

Stedenbouwkundige waarde

Volkskundige waarde

Wetenschappelijke waarde

Zeldzaamheid

Herkenbaarheid

Representativiteit

Ensemblewaarde

Contextwaarde

Culturele waarde

Industrieel-archeologische
waarde

Artistieke waarde

Historische waarde

Architecturale waarde
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0
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990136 Gebouwen van de Ford
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+
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Leopolddok
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+
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RELICT_ID

Naam

Erfgoedwaarden

Selectiecriteria
Culturele waarde

Esthetische waarde

Historische waarde

Industrieel-archeologische
waarde

Technische waarde

Ruimtelijk structurerende waarde

Sociale waarde
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Wetenschappelijke waarde
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0

0
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RELICT_ID

Industrieel-archeologische
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Technische waarde

Ruimtelijk structurerende waarde
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Wetenschappelijke waarde
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INLEIDING
De Vervolgstudie Erfgoed Haven heeft tot doel om het erfgoed in het Antwerpse zeehavengebied in
kaart te brengen en een gedragen gebiedsgerichte visie rond (onroerend) erfgoed te ontwikkelen. Op
basis hiervan wordt een uitgewerkt beleids- en ontwikkelingskader ontwikkeld voor de haven en haar
directe omgeving.
De studie vormt het vervolg op de studie ‘Ruraal Erfgoed Linkeroever’ die tussen 2010 en 2012 werd
uitgevoerd door hetzelfde consortium.
Deze opdracht heeft tot doel om erfgoedwaarden een volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling
van de Antwerpse haven en de gebieden die daaraan sterk gerelateerd zijn, zoals de
natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt bijzondere aandacht geschonken aan het creëren van
het nodige draagvlak bij alle betrokkenen.
In dit rapport komt de landschapshistorische studie aan bod. De nadruk ligt daarbij op de
ontwikkelingen van de rechteroever, aangezien de linkeroever ruimschoots aan bod kan in de studie
naar de Wase polders.

Technum – UA - Gate

Inleiding

1

1.

LANDSCHAP EN INPOLDERING SINDS AD 1000

1.1

Vertrekpunt: de laatmiddeleeuwse inpolderingsfase

1.1.1

Linkeroever
Over de eerste middeleeuwse ontginningsfase, en de mogelijke relicten die deze ontginning heeft
nagelaten in landschap of ondergronds, bestaat nog veel onduidelijkheid. In de middeleeuwen viel het
studiegebied Linkeroever grotendeels onder de heerlijkheid Beveren, tot 1335 in handen van de
dynastie van de heren van Beveren, tevens burggraven van Diksmuide en in het noorden begrensd
door de grafelijke Heerlijkheid Saeftinghe. Augustyn analyseerde het ontstaan en de ontwikkeling van
Kieldrecht en Verrebroek als systematisch ontwikkelde ontginningsdorpen, ontstaan op initiatief van de
heren van Beveren, en in de eerste plaats gericht op de ontginning van de uitgestrekte moeren in de
omgeving van beide kernen die gesitueerd waren op hoger gelegen zandige opduikingen, te midden
van moerassige gebieden. Kieldrecht zelf is één van de jongere ontginningscentra, wellicht pas in of
kort voor 1238 gesticht (Augustyn, 1999, p. 38; De Kraker, 2007, pp. 28-29). Onmiddellijk ten
noordwesten van het dorpscentrum van Kieldrecht, vinden we een tweede ontginningscentrum terug
dat van belang is voor het studiegebied, met name Hulsterlo (ongeveer ter hoogte van het actuele
Nieuw-Namen), waar de Norbertijner monnniken van Drongen een uithof exploiteerden rond een eigen
1
kerk of kapel. Rond 1570 blijkt het domein van Hulsterlo hoofdzakelijk uit percelen bos te bestaan,
voor een deel het resultaat van recente herbebossingspogingen op ‘uitgedolven’ moergronden (De
Kraker, 2007, p. 29). De precieze chronologie en geografie van die veenontginningen zijn moeilijk
exact vast te stellen. Naar analogie met bodemkundig onderzoek in naburige gebieden kunnen we
vermoeden dat meer landinwaarts het veen dagzoomde tot in de late middeleeuwen (en we dus van
open veenmoerassen kunnen spreken), terwijl meer Scheldewaarts het veen ook rond 1300 al bedekt
was met sediment uit de Schelde. Wanneer we rond 1570 voor het eerst een nauwkeurig inzicht
krijgen in de geografie van het studiegebied, treffen we dit middeleeuwse (veen-)ontginningslandschap
nog aan in het noordwestelijke deel van het gebied (overeenkomend met delen van de Prosper- en
Nieuw-Arenbergpolders) onder de vorm van de ‘moeren’ van Casuwele en Ter Venten (zie figuur xxx)
In het zuidwestelijk deel van het studiegebied, ten zuiden van de zogenaamde ‘Molendijk’, die de
huidige Nieuw-Arenbergpolder dwars doormidden sneed, werd het landschap echter vanaf de
veertiende eeuw grondig getransformeerd door nieuwe inpolderingen, volgend op perioden van
wateroverlast die het hele gebied ten zuiden en oosten van Kieldrecht troffen (en wellicht een gevolg
waren van zowel de veenontginning zelf als het geleidelijk opdringen van het getij op de Schelde na de
geleidelijke doorbraak van de Westerschelde in de veertiende eeuw) (Mijs, 1973, pp. 43-55; Van
Gerven, 1977).
In 1353 stelde de Vlaamse graaf Lodewijk van Male een commissie in die de bedijkingswerken bij
Kieldrecht en Kallo moest coördineren (uitgegeven door: Van Gerven, 1977, pp. 147-149; Wolters,
1869, pp. 5-7). De daaropvolgende jaren werden belangrijke bedijkingswerken uitgevoerd in het
gebied ten oosten van Kieldrecht, bij Verrebroek en Kallo. De meeste auteurs (Van Gerven, De Kraker,
Augustyn, Gottschalk) gaan ervan uit dat toen de basis werd gelegd voor de Oude Polder van
Kieldrecht, de Polder van Aandorp, en misschien zelfs de polders van Sint-Anthonis Noord- en Zuid,
zoals die op de kaart van 1574 zichtbaar zijn (Augustyn, 1977, p. 56; De Kraker, 2007, p. 21;
Gottschalk, 1984, pp. 246-247,276-277; Van Gerven, 1977, pp. 147-165). Echter, het grootste deel
van dit gebied ten zuiden van de Molendijk, werd opnieuw overstroomd in de late veertiende en de
vroege vijftiende eeuw (naar aanleiding van de stormvloeden van 1374/75 en 1404), en, wat
Kieldrecht betreft, pas na de zogenaamde Slijkkoop van Aandorp van 1434 terug ingepolderd, deze
keer in hun definitieve vorm tot de Farnese-inundaties van de jaren 1580.

1

Een afbeelding van het domein van Hulsterlo is te zien op de kaart van 1575 (RAG, Kaarten & Plans, 2455).
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Gedreven door geldnood, en na zorgvuldig lobbywerk van een groep investeerders met banden in de
Bourgondische administratie, verkocht hertog Filips de Goede in 1431 de ‘schorren’ tussen Kieldrechtdorp in het westen, de Molendijk en het moer van Ter Venten in het noorden, de Schelde in het
oosten, en de reeds eerder bedijkte Melsele- en Beverenbroek in het zuiden. In deze zogenaamde
Slijkkoop of Grote Koop van Aandorp is de quasi totaliteit van het studiegebied inbegrepen, met
uitzondering van de bovengenoemde moergebieden van Casuwele en Ter Venten. In het studiegebied
werden ten gevolge van deze Slijkkoop nog in de vijftiende eeuw de Oude Polder van Kieldrecht, de
polders van Aandorp, Sint-Anthonis-Zuid en Sint-Anthonis-Noord ingedijkt, gevolgd in 1567 door de
Doelpolder. Uit de verkoop, die per opbod, gebeurde, en uiteindelijke de kolossale som van 2000 lb.
Groten Vlaams opleverde, blijkt dat de term ‘schorren’ een heel divers lading dekte: behalve om recent
opgeslibde gronden, kreken en slikken, ging het evengoed om ‘moeren’, ‘weilanden’ of ‘landerijen’,
‘rietlanden’, ‘woestinen’ en ‘braaklanden’, waarvan zeker een deel nog door particulieren in gebruik
was (De Kraker, 2007, p. 21; Mijs, 1973, pp. 51-52; Van Gerven, 1977, pp. 207-217; een uitgave van
de 'Slijkkoop' in: Wolters, 1869, pp. 27-38).
Aan de hand van eerstegraads kopieën van de oudste bekende kaart die de configuratie van de
polders anno 1575 geeft, kunnen bovengenoemde elementen redelijk nauwkeurig gesitueerd worden
ten opzichte van het huidige landschap. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat het
slechts een midschalige kaart betreft en de grote “cartografische doorbraak” binnen het gebied een
aantal decennia later plaatsvond en we dus niet over gedetailleerde grootschalige kaarten van de
periode vóór de Farnese-inundaties beschikken.

Figuur 1-1

1.1.2

Huidige polders t.o.v. oude polders. Geprojecteerd op kaart van 1575 (latere kopie), net
voor de inundaties van 1576-1585 (ARA, Arenbergfonds, 1051, eigen bewerking).

Rechteroever
De allereerste bedijkingsactiviteit rond Antwerpen wordt vaak gesitueerd in de 11 e eeuw (de Inventaris
Onroerend Erfgoed 120650 ‘Berendrecht’ schuift bijvoorbeeld 1037 naar voor) maar dergelijke vroege
vermeldingen worden doorgaans niet ondersteund door historische bronnen. Hoogstens kan een
analogie verondersteld worden met de eerste dijktoponiemen langsheen de Noordzeekust die kort na
het jaar 1000 verschijnen (Asaert, p. 65). De oudste historische bron betreft de koestelle van
Oosterweel, een beweid schor, dat in 1161 wordt vermeld en later doorleefde in de
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Koestelleweg/Kastelweg stroomafwaarts van de dorpskern van Oosterweel(Leenders, 2013, pp. 23-24).
Deze oudste ontginningen waren wellicht beschermd door lokale zomerdijkjes, die vervolgens
uitgebouwd werden om meer een permanente bescherming tegen het water te bieden (en ook
akkerbouw en bewoning mogelijk te maken).

Figuur 1-2

Lokale omdijking Oosterweel (Leenders, 2013, p. 24)

De eerste lokale bedijkingsactiviteiten vonden dus plaats in het zuiden van de Antwerpse polders
(Oosterweel en de aangrenzende Steenborgerweerd in de ‘delta’ van het Schijn) en daarnaast ook in
het noorden bij Zandvliet (waar de hertog van Lotharingen, markgraaf van Antwerpen in 1154 bedijkte
en onbedijkte gronden aan de Sint-Michielsabdij in Antwerpen schenkt, die er nog voor 1170 grote
bedijkingswerken onderneemt (Leenders, 2013: 25; Asaert, 66). Pas later – zijn dan deze lokale
bedijkingen voor het eerst door een min of meer aaneensluitende Scheldedijk verbonden, wat ook
gepaard ging met het afdammen van de natuurlijke waterlopen en geulen die het gebied doorkruisten,
en wat tot het ontstaan van plaatsen als Oordam (zie figuurxxx) en Kokesdamme in de
Steenborgerweerd leidde).
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Figuur 1-3

Dorpen en gehuchten op rechteroever rond 1560, Ordam in rood aangeduid (Van
Deventer,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/1560_Zeeland_v_Deventer.jpg )

Wanneer dergelijke doorlopende Scheldedijk ontstond is onduidelijk: de meeste auteurs gaan uit van
de tweede helft van de twaalfde eeuw (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 56), maar het bewijs
hiervoor ontbreekt. En gezien ook in de eerste helft van de dertiende eeuw volop lokale polders
gecreëerd werden, is de aanwezigheid van dergelijke doorlopende Scheldedijk in de twaalfde eeuw ons
inziens niet bewezen. Naast de ringdijken en de Scheldedijk, ontstonden in de (late) twaalfde en
dertiende eeuw ook zijdewendes die landinwaarts liepen (vaak langsheen oudere geulen), en
achterkades die het regenwater dat vanuit het hogere zandgebied kwam toegestroomd, dienden tegen
te houden (de ‘Goordijk’, ‘Gradijk’ of ‘Sprangdijk’ die aan de oostzijde van het gebied geattesteerd is)
(Leenders, 2013, pp. 27-28).
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Figuur 1-4

Ontwatering bij Ekeren, Merksem en de Goordijk (Leenders, 2013, p. 28)

Ook in de twaalfde eeuw ontstonden op de hogere, zandige, opduikingen (‘donken’, ‘geesten’ of
‘horsten’ genaamd), meer permanente bewoningskernen: Wilmarsdonk, Oorderen, Lillo, Berendrecht,
die allemaal voor het midden van de dertiende eeuw vermeld worden. Enkel Oosterweel – nochtans
één van de vroegst vermelde polderdorpen (1155) - ontstond niet op dergelijke zandige opduiking
(Leenders, 2013, p. 23). Tussen de zandige opduikingen lag ook een uitgestrekt veengebied: het moer
van Oorderen en Lillo, die als ‘woeste grond’ door de markgraaf van Antwerpen annex hertog van
Brabant werd toegeëigend. Stukken van dit moer werden vervolgens uitgegeven aan zowel kerkelijke
instellingen als particulieren (Leenders, 2013, p. 29). Bijvoorbeeld ontvangen op 20 november 1306
Pieter Arnoudszoon van Oorderen en Wouter Bortsard van Wilmarsdonk twee bunder moer die
toebehoord hadden aan wijlen heer en kanunnik Godevaert de Rode en nadien aan diens zoon met als
kanttekening dat dit land 'ute ghinghe ende ridende bleve' ('rijdend' = verdronken)
(Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be)
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In de loop van dertiende eeuw stimuleerden particuliere investeerders volop lokale ontgininngen, zowel
in het laaggelegen gebied als op de helling naar de hogere zandgronden, waar bij Stabroek, Ekeren en
Hoevenen rond 1245 een systematische verkaveling ontstond, die enige gelijkenissen met de
Hollandse cope-gebieden vertoont. Daarbij zien we duidelijk een aantal lokaal machtige figuren aan het
werk – zoals Hugo Nose en Gillis van Attenhove – met banden in zowel de regionale adel (de heer van
Breda en de hertog van Brabant) en in het Antwerps stadspatriciaat, die samen een gebied van
ongeveer 3000 hectare groot in cultuur brachten, en er ook toelating kregen om een eigen kerk en
parochie op te richten (Leenders, 2013, pp. 32-33).
Op het einde van de dertiende eeuw zouden echter omvangrijke overstromingen plaatsvinden (zie ook
sectie 1.2) waarbij vooral Berendrecht en Lillo zwaar getroffen werden. In 1272 braken vele dijken in
het Noordland van Zandvliet zijn door. In 1284 worden de herstellingswerken aangevat. De werken
strekken zich uit van Berendrecht tot Ossendrecht. Behalve de 'zeedijk' (d.i. een Scheldedijk) wordt
ook een sidewinde tussen Oordam tot bij de kerk van Zandvliet vermeld (zowat 7 à 8 km afstand). Op
23-28 januari 1272 wordt een akkoord tussen het O.-L.-Vrouwekapittel en de Sint-Michielsabdij
omtrent de herstelling van de doorgebroken dijken van Noordland-Zandvliet bereikt
(Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). In de 14e en 15e eeuw zouden verdere
omvangrijke herbedijkingswerken worden uitgevoerd (Leenders, 2013, pp. 39-41). Zo worden in 1425
nieuwe indijkingswerken en de nieuwe verdeling van de 'herverste' (d.i. op het water herwonnen)
landen voltrokken (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). Deze werken resulteerden in
de loop van de vijftiende eeuw – opnieuw ? - in een geheel gesloten Scheldedijk, van Antwerpen tot
aan de grens (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 59).

Figuur 1-5
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Reconstructie ca. 1570. xxx
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1.2

Inundaties

1.2.1

Oudste vermeldingen
We vinden reeds vroeg vermeldingen van diverse overstromingen (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal
via www.avbg.be). Het onderscheiden van feit en fictie is daarbij niet altijd eenvoudig. Heel wat
middeleeuwse overstromingen zijn louter gekend uit latere kronieken, die zowel de chronologie als de
impact van de overstromingen sterk overdrijven (zie algemeen Soens, 2013). Zo vinden Leenders
(2013, p. 35) Gottschalk (XXx) geen enkel bewijs van schade aangericht door stormvloeden in 1228,
1234 en 1239. In of kort voor 1284 en opnieuw in 1287/88 waren er wel belangrijke overstromingen
die schade aanrichtten bij Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht en tot belangrijke
herbedijkingswerken noopten. Berendrecht zou zodanig bedreigd geweest zijn dat de kerk in 1329-30
verplaatst werd naar de huidige locatie (Inventaris Onroerend Erfgoed 120650; wellicht gebaseerd op
Goetschalckx, Geschiedenis Bisdom Antwerpen, II, 96-102). Dat Berendrecht en Lillo tussen 1288 en
1340 overstroomd bleven, zoals ook Leenders (2013, p. 39) veronderstelt, is wellicht overroepen.
Mogelijk speelden ook nieuwe overstromingen zoals de Sint-Clemensvloed van 1334 die zeker op de
Linkeroever een grote impact had, een rol (zie kaart Soens, 2013, p. 294). Wel werden in 1340 grote
dijkversterkingswerken bij Stabroek, Lillo en Berendrecht geïnitieerd, die voor het eerst een directe
coördinatie door de hertog van Brabant zagen. De nog bestaande ‘Hertogendijk’ is daar een relict van.
Overstromingen vanaf de late veertiende eeuw zijn doorgaans veel beter gedocumenteerd. Terwijl
veertiende eeuwse overstromingen zoals 1334 maar ook 1375 het gebied nog vanuit de Oosterschelde
bereiken, zien we vanaf de vijftiende eeuw, bijvoorbeeld bij de stromvloed van 10 april 1446, dat het
water het studiegebied ook vanuit de Westerschelde-bereikt (Soens, 2013, pp. 295-296). Toenemende
getijdeinvloed noopt al in 1420 de bouwers van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk om rekening te
houden met een verhoogde waterstand van de Schelde.
5 november 1530 is er sprake van de Sint-Felixvloed. De dijk van Borgerweert begeeft het, waarbij
sommige van de latere ‘welen’ ontstaan. Eveneens op linkeroever, breekt twee jaar later, in 1532, de
dijk over het Veer (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). Ook “Anno 1551. den 15.
February, 's Maendachs ten tien ure, is geweest t' Antwerpen den vyfden hooghen Vloet, die seer
groote schade gedaen heeft. In Zeelant liepen veel Dorpen onder met desen Vloet, als het Badt, den
Fynaert, Enkelen, voort Zantvliet, Ossendrecht ende meer andere”. Ook op 15 januari 1552 (17u) vond
er een uitzonderlijk hoge vloedplaats, het water rees in Antwerpen ongeveer een decimeter hoger dan
in 1530 (Sint-Felixvloed)2. Tijdgenoten spreken van de vierde grote vloed. In Hoboken begaf de
Scheldedijk, in Vlaanderen ontstond het Geuzenweel bij de doorbraak van de dijk tegenover
Oosterweel gelegen. Op 1 november 1570 vond de Allerheiligenvloed plaats (stormvloed) waarbij het
Land van Saeftinghe grotendeels onder het water verdween. Ook de Noorderpolders overstroomden in
1570 en ontstond na een dijkdoorbraak ontstaat een Scheldekreek. Een restant ervan, 'De Grote Geul',
ligt vandaag tussen de spoorbundels van het vormingsstation Antwerpen-Noord en de Noorderlaan.
Deze zware rampen duiden ondermeer op een verhoogde getijdewerking van de (Wester-)schelde
(Over het ontstaan van de Westerschelde is meer te lezen in: Soens, 2013). Deze Allerheiligenvloed
van 1570 had verregaande gevolgen voor het poldergebied ten Noorden van Antwerpen. De polders
van Oosterweel, Wilmarsdonk en Oorderen kwamen onder water te staan. (Bredael & Huyghebaert,
1984, p. 61).

1.2.2

Moedwillig doorsteken dijken tijdens de Tachtigjarige oorlog
Op het eind van de zestiende eeuw werd tabula rasa gemaakt met het middeleeuwse landschap op
Linkeroever, en in mindere mate op rechteroever. Niet door stormvloeden – hoewel die ook hier grote
schade aanrichtten – maar door doelbewuste, militaire inundaties tijdens de Spaanse Reconquista van
de Zuidelijke Nederlanden en het Beleg van Antwerpen onder Alexander Farnese in de jaren 1582-85.
Voornamelijk langs twee grote doorbraakgaten in het noorden bij Saeftinghe en in het zuiden bij het

2

Guns, Antwerpse Noorderpolders, 8-9 vermeldt verkeerdelijk 1551 (door het niet omrekenen van de toen
vigerende Paastijl).
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fort De Perel, beide doorgestoken in 1583, zou het Scheldewater decennialang grote delen van het
Waasland onder water zetten. Dat de militaire inundaties zoveel schade aanrichtten, kwam door een
combinatie van factoren, waaronder de net in de zestiende eeuw sterk toenemende getijdeninvloed op
de Schelde, de lage ligging van delen van het gebied, en daaraan gekoppeld de verregaande gevolgen
van de middeleeuwse ontginning en drainage van de talrijke veenreserves in het Waasland. Zowel de
intensieve veenontginning die zich in de late middeleeuwen rond Ter Venten en Casuwele
concentreerde als akkerbouw op gebieden met veen in de ondergrond, zorgden na verloop van
eeuwen voor verregaande inklinking, oxidatie en dus bodemdaling. Overal langsheen de Noordzeekust
had de veenproblematiek na eeuwen van intensief middeleeuws landgebruik de ecologische
kwetsbaarheid van kustgebieden voor overstromingen aanzienlijk verhoogd (Van Dam, 2001, pp. 323
45). Op linkeroever was de impact van de inundaties wellicht het geringst in de – hoger gelegen –
Doelpolder.

Figuur 1-6
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Gevolgen van de inundaties op Linkeroever (Kaerte van de Vier Ambachten,
Scheepvaartmuseum Amsterdam, ca. 1625).

Voor de veenontginning in het Waasland: Augustyn (1999)
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Ook op rechteroever waren de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog dramatisch: opeenvolgende
dijkverwoestingen gedurende het beleg van Antwerpen (1584-85) maken een waterlandschap van de
benoorden de stad gelegen polders. Deze staan blank vanaf Zandvliet tot Borgerweert. Ordam is
definitief van de kaart verdwenen (zie figuur xxx), Oorderen en Wilmarsdonk zijn eilanden, Oosterweel
bijna volkomen verdronken. Oost-Westwaarts gezien zijn pas de ongeveer op 5 m of hoger gelegen
delen niet overstroomd (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be).

Figuur 1-7

Oordam in verdronken toestand tijdens de Tachtigjarige Oorlog (Rijksmuseum
Amsterdam).

De reconstructie van ca. 1620 (figuur xxx) geeft de dramatische gevolgen van de Tachtigjarige oorlog
uitstekend weer. Zowel op Linkeroever als op rechteroever is een groot deel van het landschap
blootgesteld aan het water. Uitzonderingen zijn de (hoger gelegen) gedeelten rond Verrebroek en
Oorderen, evenals de “drijvende” Doelpolder (hier al in moderne vorm ingedijkt). Recent onderzoek
wijst er wel op dat de ‘overstroomde’ gebieden niet noodzakelijk volledig door de mens verlaten
werden: ook in het theoretisch overstroomde gebied kwam vaak nog heel wat activiteit voor én
woonden doorgaans zelfs mensen. Het voorstellen van een gebied als ‘verdronken’ moet gezien
worden als onderdeel van een strategie ter voorbereiding van de herbedijking: gezien de vroegere
bewoners en grondbezitters er niet in geslaagd waren hun gronden te herbedijken, werden deze
gronden volgens het vigerende dijkrecht als ‘geabandonneerd’ (verlaten) aanzien, waardoor ze door
nieuwe eigenaars konden worden overgenomen. De vele processen die hierover gevoerd werden,
tonen aan dat het ‘verlaten’ karakter vaak een juridische fictie was (zie Goossens, Reyn, Soens, &
Willems, 2015).
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Figuur:
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Figuur 1-8

Reconstructie ca. 1625-1630

Figuur 1-9

overzicht inundaties (Guns, 2008, p. 38).
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1.3

De vroegmoderne en moderne bedijkingen

1.3.1

Overzicht bedijkingen linkeroever
Herinpolderingen werden vertraagd omwille van het militaire belang van het gebied op de grens tussen
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, met enkele Staatse (Nederlandse) forten (o.m.
Liefkenshoek) als eilandjes in Spaans gebied. Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) maakte een
voorlopig einde aan de vijandelijkheden tussen de Spaanse Habsburgers en de Republiek der
Verenigde Provinciën, waardoor de opening ontstond waar veel grondeigenaars en investeerders op
wachtten. Overal langsheen de Westerschelde volgden de eerste octrooien tot herbedijking vrij snel na
het ingaan van het Twaalfjarig Bestand (Van Cruyningen, 2006). In die relatief korte periode werden
zowel de Doelpolder (1613-14), als de polders van Sint-Anna en Ketenisse (1613-14), de polders Rode
Moer, Zalegem en Sint-Gillisbroek (1615), Hoog-Verrebroek en Turfbanken (1616), Beverenpolder
(1619) en Vrasenepolder en Extensiepolder (1622) drooggelegd. Toen na de dood van aartshertog
Albrecht de oorlog opnieuw opflakkerde, vielen ook de herinpolderingen stil. De KoningsKieldrechtpolder verkreeg haar octrooi in 1617 nog net voor het uitbreken van nieuwe
schermutselingen, maar de werken lagen vervolgens een tijdlang stil. Na de Vrede van Münster
werden de inpolderingen snel hervat, met de realisatie van de Kallopolder (1649-53), de KoningsKieldrechtpolder (1649-54), de Luyspolder (1650) en het Paardenschor (rond 1650). Later volgden nog
de kleine Real- en Krankeloonpolders (voorzien van een zomerdijk in 1663 en definitief ingepolderd in
1677), de Oud-Arenbergpolder (1667-88) en de Nieuw-Arenbergpolder (voltooid in 1784). In deze fase
was de rol van kerkelijke instellingen kleiner. De investeringen gebeurden nu veelal onder invloed van
eerst grootgrondbezitters (renteniers, handelaars e.a. uit o.m. Antwerpen), zoals bijvoorbeeld in de
Doelpolder, en later vooral de hertogen van Arenberg (die het Land van Beveren in handen hebben),
zoals in de Oud- en vooral Nieuw-Arenbergpolder (Van Gerven, 1977, pp. 327-503).
Na 1789 neemt het belang van de familie Arenberg in de landschapsgeschiedenis van het studiegebied
nog verder toe. De Prosperpolder wordt volledig onder impuls van de hertogen van Arenberg
aangelegd (1846) en geëxploiteerd. Op het vlak van waterbeheer treedt in de moderne periode een
zeer geleidelijke tendens naar centralisatie en éénmaking op. De individuele polders van het
studiegebied gaan zich in toenemende mate concentreren in grotere polderverbanden. In 1691 waren
reeds de Generale Vrije Polders van de Landen van Waas en Beveren opgericht, maar in 1872 werden
deze omgevormd tot de Vereniging van de polders van het Land van Waas (Van Gerven, 1977, pp.
464-483,509-608).

1.3.1.1

Doelpolder
In 1567 werd een octrooi uitgegeven dat de start vormde voor de inpoldering van de oude of grote
Doelpolder. Het octrooi en enkele kaarten zijn bewaard, waardoor we ons een vrij goed beeld kunnen
schetsen van de situatie. Bovendien gaat de beroemde Brabantse dijkexpert Andries Vierlingh in zijn
‘Tractaet van Dijckagie’, geschreven kort voor zijn dood in 1579, uitgebreid in op de bedijking van de
Doelpolder, waarbij hij zelf het lastenkohier van de bedijking integraal opneemt – meteen een teken
voor de ‘internationale’ bekendheid van de polder in de late zestiende eeuw (uitgegeven door: De
Hullu & Verhoeven, 1920). De polder was een stuk groter dan de huidige (zie hoofdstuk 3.2.2). De
bedijking omvatte immers niet enkel de middeleeuwse ‘Doelen’, maar ook het in het meer noordelijk
gelegen Luys, vandaag grotendeels op Nederlands grondgebied (ondermeer het oostelijk deel van de
actuele Hedwigepolder). De inpoldering vroeg om een grote investering en die werd vooral gevonden
bij rijke Antwerpse ondernemers. Maar al in 1583 staken de opstandige geuzen de dijk door en
overstroomde een groot deel van de polder (Van Roeyen, 2007, pp. 77-89; Van Gerven, 1977, pp.
305-315).
Het zou tot 1613-14 duren voor het gebied opnieuw bedijkt werd, ditmaal kleiner dan de polder van
1567. Het was verre van vanzelfsprekend om een octrooi te bemachtigen. Het gebied lag midden in
het strijdveld tussen de Spaanse Nederlanden en de Republiek, met Liefkenshoek als Staats fort
midden in Spaans gebied. De Noord-Nederlanders gaven het tactisch overstromingsgebied dat het fort
beschermde niet graag op. Het was dan ook wachten tot het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) voor de
toestemming verkregen kon worden om Doel opnieuw in te polderen, en zelfs dan nog was er heel wat
lobbywerk nodig bij beide regeringen. Uiteindelijk slaagden de grondbezitters er in 1613 en 1614 in
13

een octrooi van zowel de Spaanse als Noord-Nederlandse regering te verkrijgen. De aanvragers waren
rijke ondernemers en edellieden, voor een groot deel uit Antwerpen. Ze probeerden (niet geheel
onterecht) de herindijking te formuleren als iets in het belang van de hele bevolking van Antwerpen en
omstreken, omdat de Schelde anders zou volslibben en vaarroutes naar de stad onbruikbaar zouden
worden. De nieuwe polder was een stuk kleiner dan de oude, omdat het erg duur zou zijn de grote
polder van weleer geheel in te dijken. Het noordelijke (Luis) en westelijke deel van de zestiendeeeuwse Doelpolder vielen buiten de nieuwe bedijking (Van Roeyen, 2007, pp. 93-101; Van Gerven,
1977, pp. 336-378).

Figuur 1-10

Relatie tussen oude en nieuw-bedijkte (kleinere) Doelpoder (ARA, Kaarten & plans II,
8623)

Rond 1660 werd de Paardenschor ingedijkt, net buiten de polder. We weten de precieze datum niet,
maar het moet rond deze datum geweest zijn, want in 1663 kwam er een ‘Conterboek’ en een
‘Bestekboek’ van de schor uit (Mijs, 1973, p. 90). Rond 1715 verging die weer, om in 1899 heringedijkt
te worden met een zomerdijk (Mijs, 1973, pp. 90-92,113; Van Gerven, 1977, p. 451; Wolters, 1869,
pp. 181-183,222-225,547-550).

1.3.1.2

Konings-Kieldrechtpolder
De Konings-Kieldrechtpolder of Vredepolder werd ingedijkt in 1649-1654. Delen van de huidige
Konings-Kieldrechtpolder en het studiegebied ‘Grote Geule’, waren wellicht ook al in oudere
bedijkingen begrepen, ondermeer in de bedijkingen na 1353 (zie hoger). Duidelijker is dat het
oostelijke deel van wat vandaag de Grote Geule is, bedijkt werd bij de bedijking van de Oude Polder
van Kieldrecht na de Slyccoop van Haendorp (dus tussen 1431 en 1478). Op de kaart van 1575 (figuur
xxx) is duidelijk te zien dat het oostelijk en vandaag breedste deel van de Geule op dat ogenblik
gewoon ‘land’ was, inbegrepen in de Oude Polder van Kieldrecht. Het westelijk deel van de Grote
Geule, buiten de westelijke dijk van de oude Kieldrechtpolder (de Zwarten Gemetsten Dijk, zie verder),
bestond in 1574 al uit lage en drassige ‘leechten’. Een deel van het gebied was toen nog vochtig
veengebied dat gebruikt werd voor de exploitatie van turf en zout (Van Gerven, 1977, pp. 144-229;
Wolters, 1869, pp. 27-38). Net als de andere polders werd de oude Kieldrechtpolder doorgestoken in
1583 tijdens het beleg van Antwerpen (Van Gerven, 1977, pp. 305-315).
In 1617 werd een octrooi tot herindijking verleend, maar doordat de spanning tussen het Zuiden en de
Republiek weer oplaaiden, zou het nog tot 1649-1654, vlak na de Vrede van Münster die het einde
betekende van de Tachtigjarige Oorlog, duren tot de werken konden worden voltooid (Van Gerven,
1977, pp. 441-445).
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1.3.1.3

Kallopolder
De nieuwe polder van Kallo zag het levenslicht in de periode 1649-1653. De oude polders van de
”slyccoop van Haendorp” stonden model voor de ruimtelijke indeling van de nieuwe polder. De nieuwe
polder werd in zijn geheel afgebakend door een grote zeedijk, maar de dijken tussen de verschillende
deelpolders – namelijk de vroegere polders Sint-Anna, Sint-Niklaas en Haendorp en de wijken ”den
Brandt” en ”Cattenelleboghe en Priestragie” – bleven als relicten in het landschap aanwezig (De Graef,
2012).

Figuur 1-11

1.3.1.4

Kallopolder vlak na bedijking, 1679 (ARA, Kaarten en plans II, 8619)

Oud-Arenbergpolder
De Oud-Arenbergpolder werd aangelegd tussen 1667 en 1688. Een eerdere bedijking van delen van
het gebied in het derde kwart van de veertiende eeuw is mogelijk, maar onzeker. Tussen 1431 en
1478 werd het gebied zeker drooggelegd, na de Slyccoop van Aendorp, die betrekking had op een
groot deel van het studiegebied. Het gebied bestond toen uit Aendorp, de Oude polder van Kieldrecht
en de St.-Anthonius-Noordpolder. Een klein stuk van de huidige polder lag in de toenmalige St.Annapolder, die werd ingedijkt tussen 1513 en 1517 (Van Gerven, 1977, pp. 144-229). In 1583
vergingen deze polders, doorgestoken in het beleg van Antwerpen (Van Gerven, 1977, pp. 305-315).
De inpoldering van 1667-1688 gebeurde onder impuls van de familie van Arenberg, zij het samen met
andere grootgrondbezitters (in tegenstelling tot de recentere Nieuw-Arenberg- en Prosperpolders, waar
de Arenbergfamilie volledig centraal stond). De Arenbergs hadden het Land van Beveren verworven en
verkregen daarmee alle grond die eigenaars niet konden of wilden herinpolderen (zie ook hoofdstuk
Error! Reference source not found.) (Roegiers, Derez, Nelissen, Tytgat, & Verbrugge, 2002). Het
octrooi werd uitgevaardigd op 9 maart 1667. De elementen die we eerder bij andere octrooien al
tegenkwamen, zoals de organisatie met een dijkgraaf en dijkbestuur en belastingvoordelen, zien we
ook hier weer. Ook hier hadden enkel grote eigenaars (gelanden) stemrecht, al lag de grens hier op 30
gemeten (13,37 ha) (Wolters, 1869, pp. 198-208). De verkaveling gebeurde in 1688 door blinde loting
(Van Gerven, 1977, pp. 453-456; Wolters, 1869, pp. 229-233).
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Figuur 1-12

bedijking Oud-Arenbergpolder en relatie met de vroegere geïnundeerde polders (ARA,
Kaarten & Plans II, 8562)

De reconstructie van ca. 1690 (figuur xxx) toont het tot dan toe bedijkte gebied op linkeroever. Het
gebied ten Noorden van de Oud-Arenbergpolder is nog altijd geïnundeerd

1.3.1.5

Nieuw-Arenbergpolder
De Nieuw-Arenbergpolder werd voltooid in 1784. Net als bij de Doelpolder, de KoningsKieldrechtpolder en de Oud-Arenbergpolder is een indijking van delen van het gebied rond 1353- 1365
gevolgd door nieuwe overstromingen in het laatste kwart van de 14e eeuw en de vroege 15e eeuw
mogelijk, zonder dat precieze grenzen aan te duiden zijn. Zeker is een indijking van het deel ten
zuiden van de Molendijk tussen 1431 en 1478 na de Slyccoop van Haendorp, met daarboven het
Vensche Moer, met Ter Venten als belangrijkste nederzetting (Van Gerven, 1977, pp. 144-229). Een
deel van de oude, grotere Doelpolder van 1567 (zie hoofdstuk 1.3.1.1) viel eveneens in de actuele
Nieuw-Arenbergpolder. In 1583 werden al deze polders doorgestoken (Van Gerven, 1977, pp. 305315).
Het octrooi voor de huidige inpoldering werd verleend in 1729, maar het zou nog tot 1784 duren voor
er aan de slag werd gegaan. Het initiatief ging bijna uitsluitend uit van de hertogen van Arenberg, met
slechts een kleine mede-investering van 5% door Théodore de Jonghe (Van Gerven, 1977, p. 495).
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Figuur 1-13

de Nieuw-Arenbergpolder vlak na bedijking (ARA, Kaarten & Plans II, 8599)

De reconstructie van ca. 1790 (figuur xxx) toont dat op linkeroever, met uitzondering van de latere
Prosperpolder, het hele gebied herbedijkt is.

1.3.1.6

Prosperpolder
De Prosperpolder is met een indijking in 1846 de nieuwste van de polders binnen het studiegebied op
linkeroever. Tussen 1567 en 1583 lag het gebied in de oude polder van Doel en het Luys en verder in
de Ventsche en Casuweelse moeren. In 1650 werd het Luys, waarbinnen de Prosperpolder later deels
zou liggen, heringedijkt om in 1715 te vergaan (Van Gerven, 1977, p. 448; Wolters, 1869, pp. 181183,222-225).
De inpoldering van 1846 gebeurde volledig op aansturen van de hertog van Arenberg, waaraan de
polder ook haar naam ontleende. De polder werd niet alleen volledig gefinancierd door, maar ook
volledig centraal geëxploiteerd door de familie Arenberg vanuit vier grote hoeven: de Prosper-, Petrus-,
Engelbertus- en Antoniushoeve. Dit was zeer uniek en vernieuwend. De Nieuw-Arenbergpolder was
weliswaar ook al voor 95% in handen van de Arenbergs, maar dat bezit werd verpacht in de plaats van
centraal geëxploiteerd. De grondhoogte van de nieuwe polder werd bepaald op 2m82 boven de
waterstand van de sluis van de Nieuw-Arenbergpolder; de dijk werd 4m hoog en aan de top 2m breed
(De Beleyr, 2002; Van Gerven, 1977, p. 549; Wolters, 1869, pp. 529-531).
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Figuur 1-14

1.3.2

reconstructie Prosperpolder (Iason Jongepier)

Overzicht bedijkingen rechteroever
Door de diverse inundatiefasen, was het merendeel van de Antwerpse polders begin 17e eeuw
overstroomd. Definitieve bedijkingen vonden in eerste instantie plaats vanuit het Noorden van
rechteroever, en net ten Noorden van Antwerpen. Het tussenliggende gebied zou pas in de 18e eeuw
definitief drooggelegd worden. In tussentijd werd het gebied sterk gemilitariseerd: op verschillende
plaatsen in het overstromingsgebied waren grotere forten die met elkaar verbonden waren via op
strategische punten versterkte dijken. De middeleeuwse Kauwensteijnse dijk en de Hertogendijk in zijn
verlengde vormden zo een doorgang in het overstroomde gebied richting Kruisschansfort aan de
Schelde (zie ook Leune, 2013, pp. 72-82).

1.3.2.1

Noordelijkste polders
Ook na 1620 vonden nog diverse inundaties plaats. In december 1627 vond er een stormvloed plaats
waarbij de sinds 1584 geïnundeerde polders benoorden de Kauwensteinse dijk erg gehavend werden
(Guns, 1972, p. 49). Na de Vrede van Munster (1648) werd de tijd rijp geacht voor herbedijking van
dit overstroomde gebied op rechteroever. In 1650 werd een octrooi uitgegeven voor herdijking van het
overstroomde meest noordelijke gebied, dat de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht
omvatte:

“Wij hebben ontfangen d’ootmoedighe supplicatie van de Gemeyne Gelande vande verdroncken
Polders van Lillo, Staebroek, Santvliet ende Beirendrecht, inhoudende hoe dat de selve Polders door ’t
bevel van de Hertogh van Parma in ’t jaer vijftien-hondert vier- en tachentich waeren door gesteken
geweest ende met het zee-water bedeckt ten eynde om by dien middele onse Stadt van Antwerpen te
reduceren onder onse gehoorsaemheyt de welcke alzoo doorgesteken ende overdeckt waeren
gebleven, nyet tegenstaande aen de Supplianten tot verscheyde tyden hope wirde gegeven van tot de
herdyckinghe der zelve te konnen geraecken.” (Guns, 2008, p. 22)

18

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

1.3.2.2

Figuur 1-15

Polders te Westen van Zandvliet, ca. 1723 (Goris, Persoons, & Van der Haegen, p. 193)

Figuur 1-16

Noordlandpolder bij Zandvliet ca. 1693 (Goris et al., p. 198)

Polders vlak ten Noorden van Antwerpen (Oosterweel (cum Annexis))
Vlak ten Noorden van Antwerpen werd op 2 maart 1638 het octrooi verleend waarbij landvoogd
kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk (1609-1644) toelating geeft tot de oprichting van de
'Ferdinandusdijk'. Deze binnendijk, lopend van de Schelde tot Merksem, diende én om Antwerpen
tegen het water afkomstig van de noordelijker gelegen overstroomde polders te beschermen, én als
verweermiddel tegen Hollandse aanvallen (Guns, 1972, pp. 47-48). [vdw-1977, p.163]. De polders net
ten Noorden van deze dijk bleven echter onder water staan: van 1632 tot 1651 waren de polders van
Oosterweel en Wilmarsdonk geïnundeerd. Voor deze herdijking dienden de zogenaamde Wilmardonkse
en Ekerse dijken aangelegd te worden, die liepen van Fort Sint-Filip over Wilmarsdonk tot aan de
hogere gronden van Ekeren (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 59-60). De werken duurden van 1649
tot 1652, waarbij tevens beroep werd gedaan op Zeeuwse en Zuid-Hollandse bedijkers. De dijkwerken
werden een eerste keer beëindigd in 1649, maar de pas gebouwde dijk werd – zoals vaak gebeurde –
al onmiddellijk door een stormvloed doorbroken, waarna grote wielen ontstonden die slechts in 1652
met een kraagdijk konden worden gedicht (zie figuren xxx). (Mijs, 1973, pp. 82-83). Het deel dat
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Wilmardonkse dijk wordt genoemd was ca. 3960 meter lang, het gedeelte dat Ekerse dijk werd
genoemd ca. 3500 meter (Havermans, 1956, p. 14). De polders ten zuiden van deze dijk kwamen dan
ook weer droog te staan (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 59-60).

Figuur 1-17

Wielen in polder van Oosterweel (Kaart van 1824, RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 407)

Figuur 1-18

Wielen in polder van Oosterweel (Kaart van 1824, RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 408)

Volgens het octrooi van 20 februari 1649 bestond de polder van Oosterweel cum annexis uit vijf
polders namelijk Oosterweel, Wilmarsdonk, Ekeren-ten-Lage, Merksem-ten-Lage en Steenborgerweert.
De polders van Oosterweel, Wilmarsdonk en Steenborgerweert waren zeepolders, rechtstreeks gelegen
aan de getijdenrivier, die van Merksem-tenLage en Ekeren-ten-Lage waren tussen voornoemde polders
en het hoogland gesitueerd. De polder van Ekeren-ten-Lage (Eeckeren ten Leeghe) kreeg deze
20
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benaming na 1649. Vroeger lagen in dit gebied de Ekerse polder, ook geheten Oudelandse polder, en
de Leerwijkpolder. Ekeren-ten-Lage lag in het westen van de heerlijkheid Ekeren en grensde ten
oosten aan het hoogland van Ekeren en ten westen aan de polders van Oosterweel en Wilmarsdonk en
aan deze van Steenborgerweert. Ook Laag-Ekeren werd blank gezet door de Parma-overstroming.
Ekeren-ten-Lage was in 1652 1.287 gemeten groot. De polder van Merksem-ten-Lage (Merxem ten
Leeghe), ook het Nederlant geheten, werd ten westen begrensd door de Scheygracht, grens met
Steenborgerweert, ten noordwesten door de Laersebeek, grens met Ekeren, ten oosten door Merksem
ten Hoge en ten zuiden door de Ferdinanduspolder. Volgens het Caert-of Landboeck van 1679 had
Merksem-ten-Lage een uitgestrektheid van meer dan 841 gemeten of ca 370 ha. Steenborgerweert
was in 1652 295 gemeten groot. In de heerlijkheid Wilmarsdonk die in 1686 495 bunder groot was
bezat de polder in 1650 389 bunder. De rest van Wilmarsdonk bezat de dijkage van Muisbroek, nl. 83
bunder (Asaert, 2001, pp. 71-73).
De reconstructie van ca. 1690 (figuur xxx) toont duidelijke dat het meeste noordelijke gebied op
Rechteroever vrijwel geheel is ingedijkt (polders van Zandvliet en Lillo). Er bevinden zich wel enkele
grote kreken landinwaarts van de Scheldedijken. Deze waren restanten van de eerdere inundaties. Het
gebied ten zuiden van de `s Hertogendijk is duidelijk nog geïnundeerd, terwijl de (iets hoger gelegen)
polders ten Oosten volgens het kaartmateriaal wel droog liggen. De polders direct ten noorden van
Antwerpen (Wilmarsdonk-Oosterweel) zijn eveneens herbedijkt.

Figuur 1-19

1.3.2.3

Reconstructie ca. 1690

Tussenliggende polders: Kauwensteinse of s´ Hertogendijk
Na de inname van Antwerpen door Farnese, werd de Kauwensteinse dijk om militaire redenen
hersteld. Deze werken waren afgerond in 1591 (Guns, 2008, p. 34). Deze dijk liep van het Fort SintKruis ('Santa Cruz', Kruisschans) tot het huis van Cauwenstein, waarna hij overging in ’s Hertogendijk
richting Stabroek (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). In 1632 werd zowel de
Scheldedijk als de Kauwensteinse dijk (of ´s Hertogendijk) door de Noordelijke troepen doorstoken,
wat tot inundaties rond Austruweel, Oorderen en Wilmarsdonk leidde (Bredael & Huyghebaert, 1984,
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p. 61). Oorzaak hiervan: de Staatsen veroveren in 1632 de schans 'Santa Cruz' op de Spanjaarden - er
volgt een herdoping naar 'Kruisschans' - en slaan bressen in de Kauwensteinse dijk (herstel en
versterking onder Farnese in 1591 voltooid). Deze overstroming geeft via de geul van het 'Groot Gat'
het ontstaan aan de kreken en wielen tussen Oorderen en Ekeren (zo, naast andere het Maey
Mertensweel en Santvoortweel).
In 1662 werd in het oosten van het overstromingsgebied een dijk zuid-noord lopende dijk – de
Ettenhovense dijk - aangelegd die eerstgenoemde dijken in het zuiden verbond met de Hertogendijk in
het Noorden en daardoor de dorpskern van Oorderen en de Ettenhovense polder drooglegde (Mijs,
1973, p. 87). Het is deze dijk die bij de overstroming van 1682, dus nog relatief kort na de bedijking,
ten noorden van Oorderen een groot gat werd geslagen, dat slechts via een grote kraag kon worden
hersteld. Het ‘wiel’ van Oorderen dankte zijn ontstaan dus aan dezelfde grote overstroming die ook
twee wielen bij Kieldrecht deed ontstaan. Dezelfde overstroming van 1682 zette op de rechter Scheldeoever ook het lager gedeelte van de stad Antwerpen onder water. Zo bereikte het water o.m. de OnzeLieve-Vrouwekerk (kathedraal) en liet er tal van graven verzakken. (Guns, 1972, pp. 37-42; 52). Door
de herdijking (voor 1698 afgerond) werden de polders van Oorderen, Ettenhoven en Muisbroek
definitief drooggelegd.

Figuur 1-20

Gat van Oorderen, ten gevolge van overstroming 1682 (Kaart van 1700, RAB, KAARTEN
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN Z2/001, 409)

De Scheldedijk zelf werd pas in de periode tussen 1711 en 1723 hersteld (Havermans, 1956, p. 76)
waarbij de dichting van het gat bij Oordam (1722) de belangrijkste mijlpaal vormde (Bredael &
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Huyghebaert, 1984, pp. 59-60). De hierdoor ontstande polder van Oorderen/Oordam vormde de
laatste grote polder bezuiden Lillo die in de Antwerpse Noorderpolders werd ingedijkt.
Vermelden we nog in 1831, de aanleg van de Zwanendijk en de Stabroekse Zomerdijk, na de inundatie
bij de krijgsverrichtingen nabij Lillo-Fort. Met de Stabroekse Zomerdijk kon het bewoonde deel van
Stabroek afgeschermd worden van Lillopolder. Even ten westen van Stabroek verbond hij de
Berendrechtsedijk met 's-Hertogendijk. Hij verdween in 1845 maar liet nog lang littekens achter in
Stabroek, voornamelijk nabij de Abtsdreef. De Zwanendijk vormde de verbinding van de Gemeentedijk
met de Scheldedijk (Bresseleers, Gailliaerde, & De Backer-Van Ocken, 1977, pp. 49-50).

1.3.2.4

Laatste schorren: Wijtvliet
In 1774 werd de polder van Wijtvliet (voorheen Melkschoor) bedijkt (Bredael & Huyghebaert, 1984,
pp. 31-32). Dit was het buitendijks gelegen gebied behorende bij de bedijking middels de
Wilmarsdonkse en Ekerse dijken (Havermans, 1956, p. 14). In 1950 zal deze polder, bij de
havenuitbreiding, volledig worden ondergespoten. De reconstructie van ca. 1790 (figuur xxx) laat de
bijna volledige bedijking van rechteroever zien.

Figuur 1-21

1.3.2.5

Reconstructie ca. 1790 (gezien het schor van Wijtvliet nog niet als bedijkt staat
aangegeven, ligt de vermoedelijke peildatum eerder)

Strategische bedijking: Cirkeldijk
Op 31 mei 1831 bezweken de muren van de zuidelijke inundatiesluis van Lillo-Fort. Hierdoor begeeft
de dijk over een lengte van 200 meter en overstroomt een gebied van 25 km² tussen de
Kauwensteinse dijk (aan de Kruisschans) tot Stabroek en Berendrecht (le Page, 1975) om toekomstige
overstromingen in te perken, zonder de strategische waarde van Fort Lillo aan te tasten werd de
cirkeldijk, die een cirkelvormige boog rond het fort Lillo beschrijft, aangelegd. (Havermans, 1956, p.
77)
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Figuur 1-22
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Cirkeldijk en het inundatiegebied rond Fort Lillo ca. 1845 (RAB, Z2/003, 1207)
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Figuur 1-23

Reconstructie ca. 1850
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2.

LANDSCHAP, LANDBOUW EN HAVENINDUSTRIE IN DE
POLDERS

2.1

De Ancien Régime Polderlandbouw

2.1.1

Veenontginning
Vandaag komt veenontginning niet meer voor in deze polders, maar in de middeleeuwen was het
turfsteken één van de belangrijkste inkomensbronnen in de polders en het schorrengebied daarrond.
Het hoogtepunt van de moernering in het studiegebied vond plaats tussen de dertiende en de
vijftiende eeuw. De turf werd gestoken voor brandstof (onder meer voor de groeiende stedelijke
markten) en om zout uit te winnen. Pas met de opkomst van (vooral Frans) zeezout, geraakte turfzout
in onbruik. Naast moernering werd in de veengebieden ook aan visserij en vogelvangst gedaan.

Informatie over de hoeveelheden turf die gegraven werden, vinden we voor linkeroever in moerbrieven
en moerrrekeningen. Vooral de continue moerrekeningen van de graven van Vlaanderen als heer van
Beveren, bevatten zeer gedetailleerde informatie over de turfgraverij. De heren van Beveren hielden
eveneens moerrekeningen bij waaruit we de hoeveelheden uitgegraven turf, pachters en de
infrastructuur kunnen afleiden. Het ging om behoorlijke hoeveelheden: rond 1400 leverde de grafelijke
moerexploitatie jaarlijks nog steeds meer dan 5000 last turf op in het gebied Verrebroek-Kieldrecht. In
1315-16 ging het zelfs nog om meer dan 8000 last, waarbij één last 10.000 turfblokken zijn (Augustyn,
1999, p. 85). In 1374 werden bijvoorbeeld 450 schipvrachten verscheept in Ter Venten, waar tol
betaald moest worden op de turf. Een deel van het transport ging via andere waterwegen, onder meer
langs Kallo, Kieldrecht en Verrebroek, dus die 450 vrachten zijn nog een onderschatting van de totale
hoeveelheden turf die werden gestoken. We zien hoe de turfindustrie in de heerlijkheid Beveren een
behoorlijke opgang kende in de dertiende eeuw, maar aan het einde van de middeleeuwen afnam
(Augustyn, 1977, p. 80e.v.; 1999; Van Roeyen, 2007, pp. 43-44; Van Gerven, 1977, pp. 146-164).
Langs waterwegen waarlangs turf werd vervoerd ontstonden zogezegde “tolgehuchtjes”, zoals Ter
Venten op de voormalige dijk van de Doelpolder (zie Figuur 2-1). In vooral de zuidelijke, hooggelegen
polders rond Verrebroek zijn nog sporen van veenontginning, te herkennen aan langgerekte smalle
stroken. In ons studiegebied zijn deze sporen minder zichtbaar door de decennialange en zelfs
eeuwenlange overstromingen die er een dikke afzettingslaag over de middeleeuwse ontginningslaag
hebben afgezet (Augustyn, 1977, p. 80e.v.; 1999; Van Gerven, 1977, pp. 146-164). Op rechteroever
zijn de meeste sporen uitgewist door de havenuitbreiding.
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Figuur 2-1

2.1.2

Ter Venten, ca. 1570 (RAG, Kaarten & plans, 451)

Akkerbouw
De vruchtbare poldergronden en de grootschalige, rationele perceelsindeling nodigde, in combinatie
met (stedelijke) marktprikkels, in de nieuw bedijkte polders uit tot een uitermate commerciële en
grootschalige landbouw. De polderboeren in het studiegebied (zowel pachtboeren als eigengeërfden)
volgden daarbij in de zeventiende en achttiende eeuw een marktgerichte en risiconemende
bedrijfsstrategie. Wel zijn er ook verschillen tussen de polderlandbouw op Linker-en Rechteroever:
rond 1900 zou op linkeroever een veel groter percentage van de exploitaties in pacht worden
gehouden dan op rechteroever het geval was (zie Figuur 2-2).

Figuur 2-2

verhouding exploitatie in eigendom en in pacht, landbouwtelling ca. 1900

In tegenstelling tot polders in de streek rond Veurne bleek veeteelt van veel minder groot belang te
zijn in de Wase polderlandbouw op Linkeroever en was de commerciële uitbouw er vooral geënt op de
4
graanteelt. Dit graan werd van Linkeroever naar rechteroever verscheept, zoals te zien is in Figuur
2-3.

4

Voor veeteelt en graanbouw in de kasselrij Veurne: (Vandewalle, 1986)
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Figuur 2-3

Maandelijkse graantransporten vanuit Doel naar Antwerpen 1704-1707 (Bron: RAB, Oud
Gemeentearchief Kieldrecht-Doel, n° 483).

De graantransporten vanuit Doel vertonen een duidelijk cyclisch patroon: in de maanden volgend op
de oogst vertrokken nauwelijks schepen vanuit Doel naar Antwerpen. De transporten namen pas toe
vanaf de wintermaanden en bereikten een piek in het voorjaar (februari tot mei). Alleen het cyclische
verloop van de marktprijs kan dergelijk patroon verklaren: de Doelse landbouwers verkochten hun
graan niet in de nazomer en herfst, wanneer de aanvoer groot en de prijzen laag waren. Ze verkozen
hun voorraden aan te houden tot na de winter, wanneer de prijzen een stuk hoger lagen (Soens, 2009,
p. 149).
Samen met Borgerweert bij Zwijndrecht vormde de midden-17e eeuw ingedijkte polder van Oosterweel
cum annexis een eiland van permanent weiland in de voor het overige op akkerbouw georiënterieerde
polders. Op rechteroever krijgen we hierdoor toch wel een meer gevarieerd beeld van landbouw.
Tegen 1900 blijkt het aandeel graangewassen op Linkeroever nog altijd groter dan op rechteroever
(Figuur 2-4). Er dient echter wel aangetekend te worden dat dit procentuele verschil grotendeels te
wijten is aan de grotere hoeveel improductief land of niet-landbouwgrond (vermoedelijk de gronden
die al in gebruik waren voor de haven).

Figuur 2-4
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gewassen landbouwtelling 1900
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Tegen 1900 was veeteelt op beide oevers van de Schelde al alomtegenwoordig. Evenwel zijn er
duidelijke verschillen te merken: op rechteroever was de meest-voorkomende teelt die van varkens,
terwijl op linkeroever runderen meer dan de helft van het aantal dieren besloegen (zie Figuur 2-5).

Figuur 2-5

2.2

dieren landbouwtelling 1900

De aanleg van de haven vanaf ca. 18005
Tijdens de grote commerciële expansie van de ‘Gouden’ 16e eeuw, bestond de haven van Antwerpen
slechts uit de vlieten en de Scheldekades (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 19). Wezenlijke uitbreiding
werd vanaf de vroege 19e eeuw gerealiseerd. De Napoleontische haven bestaat uit het Bonapartedok
en Willemdok. Tot 1903 werden deze dokken respectievelijk zogenaamd "Klein Dok" en "Groot Dok"
genoemd. In 1807 werd met het graven van het Bonapartedok begonnen en op 1 januari 1811 werd
het ingevaren; het Willemdok aangevat in 1808 werd voor de scheepvaart geopend in 1812. Na 1850
zouden de havenontwikkelingen in steeds rapper tempo plaatsvinden Het Kattendijkdok (waarvan
middenstuk en saskom werden gegraven van 1858 tot 1859; de verlenging in zuidelijke richting van
1869, in noordelijke richting van 1877-81) is genoemd naar de hier destijds gelegen Kattendijk, die zijn
naam had van de nog oudere Kattenberg, een hooggelegen weg tegen de Schelde aan. Het Houtdok,
tussen Kattendijkdok, Asiadok en Kempischdok, werd aangelegd ten behoeve van de houthandel;
eerste stuk van 1864, verlenging in oostelijke richting van 1873. Het Asiadok werd grotendeels voltooid
in 1871; er vond vergroting in noordelijke richting van 1888. Het Kempisch dok werd voltooid in 1873.
Het Lefebvredok werd in gebruik genomen in 1887 als het Afrikadok, samen met het Petroleumdok dat
ook als dusdanig werd gebruikt. In 1891 werd het hernoemd naar Lefebvredok In 1903 werd het
omgedoopt tot Amerikadok. Tegen die tijd is de haven nog altijd ingeperkt door de oude
stadsomwalling (zie Figuur 2-6)

5

Een meer uitgebreide beschrijving van de havenontwikkeling is terug te vinden in het inventarisatierapport.
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Figuur 2-6

Reconstructie ca. 1900

Na 1900 zou de haven zich uitbreiden tot buiten de oude stadsomwalling. Deze uitbreiding wordt
uitvoerig besproken in sectie xxx. In het onderstaande wordt allereerst een niet uitgevoerd plan tot
verlegging van de Schelde en de aanleg van een serie parallelle dokken getoonf (Figuur 2-7).
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Figuur 2-7

niet-gerealiseerd plan tot verandering Scheldeloop en aanleg dokken (Zonder datum,
RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/001, 393)

Onderstaande figuur toont de explosieve uitbreiding van de haven tegen 1950 (Figuur 2-8). Het
oorspronkelijke dijkpatroon wordt in de directe omgeving van Antwerpen al ontwricht door de
havenuitbreidingen. Op Linkeroever is de situatie min of meer onveranderd sinds de toestand van
1850.
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Figuur 2-8

Reconstructie ca. 1950

Figuur 2-9 toont de noordwaartse havenuitbreiding tegen 1975 waarbij vrijwel alle oorspronkelijke
dijkstructuren verdwenen zijn. Deze beweging zou zich uiteraard ook voortzetten na 1975. Resterende
landschapselementen worden besproken in sectie xxx.
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Figuur 2-9

Reconstructie ca. 1975
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3.

LANDSCHAPSHISTORISCHE RELICTEN: POLDERDIJKEN,
WEGEN, WATERLOPEN EN KREKEN

3.1

Rechteroever

3.1.1

Relictzones

3.1.1.1

Relictzone onder Berendrecht
Ten Zuiden van Berendrecht, net boven het Delwaidedok vinden we een concentratie van elementen
die teruggaan tot ten minste eind 18e eeuw, en deels tot de laatmiddeleeuwse periode. De
waterlopenstructuur is ongewijzigd sinds de kaarten van Ferraris en in lichtgewijzigde vorm tot 1620.
De Berendrechtsedijk gaat in deze vorm terug tot ten minste 1850. In de periode daarvoor liep het
Oostelijke uiteinde verder door totdat het uitwiegde tegen de hoger gelegen gronden. De ‘oude’
Berendrechtse dijk gaat terug op de middeleeuwse periode- - wellicht dertiende eeuw (Bredael &
Huyghebaert, 1984, p. 62). Rond de Oude Berendrechtse dijk – als lijnrelict in de Landschapsatlas
opgenomen - zijn de restanten van verschillende ‘wielen’ zichtbaar (de zichtbaarheid is afgenomen
door recente ontwikkelingen). De dijk liep in het westen uit op een fort (fort Sluisken op de Poppkaart), dat wellicht verdwenen is. De

Figuur 3-1
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Landschappelijke relicten onder Berendrecht (overlay: reconstructie 1850)
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Figuur 3-2

3.1.1.2

Landschappelijke relicten onder Berendrecht (overlay: reconstructie 1850)

Relictzone Stabroek-Ettenhoven
Onder Stabroek, in het resterende deel van de Polder van Ettenhoven liggen dijk-, weg en
waterstructuren die volledig teruggaan tot 1850, grootendeels tot ten minste eind 18e eeuw en voor
een klein deel zelfs tot ten minste 1620. Belangrijkste relict, dat zelfs nog verder teruggaat is de `s
Hertogendijk, waarvan hier het Oostelijke uiteinde van de oorspronkelijke dijk nog resteert. De `s
Hertogendijk brachten we in verband met de herbedijkingen van 1340, en werd vervolgens in zowel de
16e als 18e eeuw in ere hersteld (zie eerder voor een uitvoerige beschrijving). De Ettenhovense dijk is
in het landschap niet meer herkenbaar, hoewel delen van het tracé nog overeen lijken te stemmen met
actuele landschapsstructuren – met name de ‘omleidingsgracht’, terug te vinden in het huidige
landschap (zie aanduiding in Figuur 3-3). Van de oorspronkelijke dijkverhoging (ibidem) is echter niets
of nauwelijks iets terug te vinden (zie Figuur 3-4). Deze dijk gaat mogelijk ook deels terug tot de late
middeleeuwen, maar werd in zijn huidige vorm in de jaren 1660 herbedijkt. Tussen beide
spoorwegemplacementen is zelfs nog een deel van het dijktracé zichtbaar dat na de overstroming van
1682 het grote wiel van Oorden diende te omkragen.
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Figuur 3-3
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Landschappelijke relicten Stabroek-Ettenhoven (Google Earth)
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Figuur 3-4

Landschappelijke relicten Stabroek-Ettenhoven, met aanduiding restanten Ettenhovense
dijk (Google Earth).

Figuur 3-5

het nog zichtbare tracé van de voormalige Ettenovense dijk.
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Figuur 3-6
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dijkprofielen 1837 (RAB, Z2/003, 1155)

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Het “wiel” in de Ettenhovense dijk, dat nog zichtbaar was op de topografische kaart in figuur xxx, maar
niet meer op de luchtfoto´s in figuur xxx dateerde van 1682 (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 60).

Figuur 3-7

3.1.1.3

het “wiel” in de Ettenhovense dijk anno 1723 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 404)

Bospolder- Ekers Moeras - Wilmarsdonk
De Bospolder ten zuiden van de Ekerse Dijk vormt een landschapshistorisch interessante zone, waarin
via natuurontwikkeling in een zogenaamd ‘restgebied’ van de haven terug aansluiting wordt gezocht
met het polderverleden. De landschapsvorming werd bepaald door de herindijking van 1649-1652,
waarbij de Wilmardonkse Dijk – Ekerse Dijk in hun definitieve vorm werden aangelegd, en waarbij kort
na de eerste bedijking van 1649 ter hoogte van de huidige Bospolder één of meerdere grote gaten in
de dijk werden geslagen, die tot de vorming van wielen leidden, waarvan de meest oostelijke – in 1657
Spranghweel; op de kaart van 1824 Ekers Weel genaamd (zie Figuur 3-7) - deels hersteld werd in het
landschap. Het gat in de dijk kon slechts gedicht worden door middel van een ruime – trapezoïdale omkraging, die de boogvorm van de Ekerse Dijk op deze plaats verklaart. Meer westwaarts kwamen
langs de Wilmarsdonkse dijk nog andere, soortgelijke ‘wielengroepen’ voor, die vandaag niet meer in
het landschap herkenbaar zijn. De wielen werden gevormd op plaatsen die lager gelegen en dus
kwetsbaarder waren. Havermans (1956: 27) spreekt van tertiaire depressies, en trekt zelfs het bestaan
van een 17e eeuwse dijkdoorbraak – ten onrechte – in twijfel. De stand van het huidig onderzoek – en
parallellen met bijvoorbeeld de vorming van de wielen ten zuiden van de Grote Geule van Kieldrecht –
laten wel degelijk toe om de vorming van de wielen primordiaal aan een dijkdoorbraak onmiddellijk na
de herbedijking van 1649 te wijten.
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Figuur 3-8

Kaart met ondermeer het “Ekers Weel”, 1824 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 403)

In de jaren 1950 was de Ekerse Dijk zelf met Olmen, Canadapopulieren, Wilgen en plaatselijk met
Elzenstruiken begroeid (zie foto’s in Havermans, pp. 17-19). Bij boringen uit deze periode bleek het
dijklichaam uit een kleibedekking van 0.50 meter boven een zandig lichaam te bestaan, een normale
opbouw in de 17e eeuw. Ten zuiden van de dijk bevonden zich volgens het landboek uit 1657 een
aantal rietbulcken, die althans volgens Havermans in de jaren 1950 nog aanwezig waren temidden van
het polderbos (ibidem, p. 17 en foto rietkuil p. 30).
Havermans (1956: 32) concludeert zijn onderzoek naar de Ekerse wielen als volgt:
“Onze grote wielen van de Wilmarsdonkse- en Ekerse dijk zijn zeer merkwaardige
landschapselementen. Hun bestaan is echter erg bedreigd. De uitbreiding van stad en haven omsluit ze
steeds enger, verminkt ze of doet ze broksgewijze verdwijnen. Nog enkel de groep van de Ekerse dijk,
die een prachtig biotoop en studieterrein voor wetenschappelijk onderricht uitmaakt, werd betrekkelijk
gaaf bewaard en zou kunnen gevrijwaard worden door haar behoud voorop te stellen”.
Dit relictlandschap bevindt zich bovendien op een boogscheut van de dorpskern van Wilmarsdonk –
waarvan vandaag de oude toren van de Sint-Laurentiuskerk temidden van de industrie rest.

3.2

Linkeroever

3.2.1

Algemeen
De huidige dijken gaan terug op de laatste indijkingen van de polders, zoals beschreven in de
erfgoedstudie “Ruraal erfgoed Linkeroever”, en zijn dus grotendeels zeventiende-, achttiende- en
negentiende-eeuws. De meeste van deze voormalige zeedijken verloren vrij snel hun functie door de
bedijking van het voorland. Toch werden de oude dijken niet geslecht, maar bleven ze bewaard in het
landschap. Bij inpoldering van het voorland werd vaak onderhandeld tussen oude en nieuwe polders
over het betalen van ‘dijkvelling’: een vergoeding van de oude polders aan het nieuwe voor de
‘bescherming’ die de dijken van de nieuwe polder aan het achterland boden. In principe kon dit
gepaard gaan met het slechten of ‘vellen’ van de oude en overbodig geworden zeedijken, maar in de
Wase Polders is dit duidelijk niet gebeurd. We zien ook maar heel weinig punten waar de oude dijken
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doorstoken zijn, vb. voor de aanleg van wegen (nog heel wat wegen gaan over de oude dijk, in plaats
van er dwars door). Mogelijk wijst dit erop dat men lang heeft vastgehouden aan het onderhoud van
de binnendijken, in een – zeer nuttige – strategie van compartimentering, waarbij overstroming van
één polder niet automatisch tot overstroming van de naburige polders diende te leiden. Aan het tracé
van de oude dijken is sindsdien niets meer veranderd, wel zijn regelmatig herstellingen uitgevoerd na
dijkdoorbraken of ter preventie daarvan.
De bijzondere sequentie van vroegmoderne dijken in het studiegebied, betekent dat we hier ook een
representatief staal van de vroegmoderne dijkbouw aantreffen, met vaak zeer intacte
voorbeelden van wat in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw als een “moderne” zeedijk
werd beschouwd. Met name de opeenvolging van de Zoeten Berm uit de late zestiende/vroege
zeventiende eeuw, naar de Dijk van de Oud-Arenbergpolder (de ‘Pillendijk’) uit de late zeventiende
eeuw, en de dijk van de Nieuw-Arenbergpolder in de late achttiende eeuw, laat zien hoe de dijkbouw
in de loop van de vroegmoderne periode werd aangepast aan zowel de veranderende technologie, als
aan de veranderende ecologie van het Westerschelde-estuarium, waar met name de toename van het
getijprisma en de hoogwaterstand noopten tot steeds hogere dijken. Voeg daarbij nog de dijken van
de Konings-Kieldrechtpolder uit het midden van de zeventiende eeuw en van de Prosperpolder uit het
midden van de negentiende eeuw, beide in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied, en we
krijgen in vijf dijklinies een nog steeds zeer duidelijk in het landschap zichtbaar overzicht van de
Vlaamse dijkbouw.

Figuur 3-9

dijkenpatroon van ca. 1850 geprojecteerd over huidige situatie. Van het patroon op
linkeroever is veel meer intact gebleven dan op rechteroever.
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Het huidige wegenpatroon in de polders op Linkeroever komt, zover er geen dokken zijn aangelegd,
nog in grote lijnen overeen met het oorspronkelijke patroon. De hoofdwegen zijn symmetrisch en
kaarsrecht, typisch voor een (vroeg)moderne nieuw gewonnen polder. Ze zijn rationeel aangelegd met
het oog op symmetrische verkaveling en houden geen rekening met landschapselementen zoals
geulen. De meeste hoeves liggen aan de hoofdwegen.

3.2.2

Casus: Defensieve dijk van Zwijndrecht
De Defensieve Dijk, die tussen de forten Zwijndrecht en Fort Sint-Marie lag, is een relict van een deel
van het Verschanst Kamp Linkeroever dat tussen 1870 en 1880 werd opgericht bij de uitbreiding van
de Vesting Antwerpen, ‘Nationaal Reduit’ van België.

3.2.2.1

Historiek
Het Verschanst Kamp Linkeroever werd opgericht bij de uitbreiding van de Vesting Antwerpen,
Nationaal Reduit van België, tussen 1870 en 1880. Het bestond uit de Forten Kruibeke en Zwijndrecht,
met een Defensieve Dijk en een militaire weg tussen het Fort Zwijndrecht en het Fort Sint Marie, en
moest het Veldleger toelaten in het Waasland op te rukken, de Schelde over te steken (bijvoorbeeld te
Dendermonde) en de vijandelijke communicatielijnen aan te vallen op de rechteroever. Het Verschanst
Kamp vergemakkelijkte tevens eventuele Franse of Engelse hulp langs de corridor van het Waasland.
Het was namelijk niet zeker of een neutraal Nederland versterkingen langs de Schelde zou toelaten.
Aan de vijand werd ook het plateau van Burcht ontzegd. Hier kon een aanvaller immers batterijen
opstellen om Antwerpen te beschieten.

Figuur 3-10

Links: de defensieve dijk vlak na aanleg (NGI, ca. 1892). Rechts: recente luchtfoto van
Schans Halve Maan (http://www.fortengordels.be)

De Defensieve Dijk bestond uit een gracht en een dijklichaam met borstwering aan de oostelijke zijde.
De weg naar Melsele werd geflankeerd vanuit een lunet (de Halve Maan, bestaande uit twee naar
buiten en twee naar binnen gerichte versterkingen), die naar Kallo vanuit een redan (zeer simpele
versterking van aarde wallen, nu Put van Fien). De dijk deelde de Polder van Melsele in tweeën. Bij
een inundatie van de polder bleef het Verschanst Kamp droog (Onroerend Erfgoed, Digitaal
beschermingsdossier DA002229, De Defensieve Dijk (DE MEIRSMAN R. & DE BORGHER M., 2001)).
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3.2.2.2

Beschrijving
Het landschap bestaat uit de Defensieve Dijk als overblijfsel van de militaire infrastructuur en een
overgangszone die de waarden van het landschap ondersteunt en de ligging ervan in de open ruimte
van de Melselepolder en de zone naar het hoogland blijvend aantoont. De Defensieve Dijk wordt
doorsneden door de E34/N49. Het noordelijke deel boven die weg is nog aanwezig, maar door de
opspuiting van de ernaast gelegen gronden is hij quasi onherkenbaar geworden. Het resterende deel
tussen de E34/N49 en de Hennenneststraat te Beveren (Melsele) is vrij goed bewaard gebleven.
Dit deel van De Defensieve Dijk bestaat nog uit een gracht en een dijklichaam, met halverwege een
lunet, de Halve Maan genoemd. Het deel van de dijk ten noorden van de Halve Maan is grazig met een
smal onverhard pad op de kruin. Delen van de hellingen worden begraasd (in gebruik als weide). De
gracht is hier grotendeels dichtgegroeid met een rietvegetatie. Naarmate men de Halve Maan nadert,
is er meer en meer open water. Tegen de brug aan de Halve Maan komt een uitgebreide
lisdoddebegroeiing voor. Het deel ten zuiden van de Halve Maan heeft op de kruin een semi-verharde
weg en is voor de zijdelingse afslag vrij grazig met plaatselijk een aantal vlierstruiken. De gracht heeft
hier vrijwel open water met plaatselijk verlandingsbegroeiingen (ook met onder meer lisdodde). Aan de
overzijde komt een dichte houtkant voor, waar achter een aantal woningen met tuin gelegen zijn. Na
de afslag komt tussen het pad en de gracht een rij (jonge) knotwilgen voor. Ongeveer halverwege is
de gracht dichtgegooid en komt er grasland en een bomengroep met Canadapopulier, Italiaanse
populier, vlier, berk en acacia voor. De oosthelling van de dijk wordt ook hier beweid.
De gracht rond de Halve Maan is open water waarop gevist wordt. De oevers zijn beplant met
Canadapopulieren. Ze zijn vrij grazig met plaatselijk gedeelten met een houtkant of met een aantal
struiken. Op de Halve Maan zijn een aantal privéwoningen opgericht. De overige ruimten zijn
graslanden, grotendeels beplant met populieren.
Dit deel van de Defensieve Dijk ligt nog in zijn oorspronkelijke agrarische context. Er moet enkel
gesteld worden dat ten opzichte van vroeger de houtkanten verdwenen zijn. Nu komt het omringende
landschap over als een open polderlandschap, enigszins verdicht door bomenrijen. De agrarische
ruimte ondersteunt de cultuurhistorische waarde van de dijk.
Het deel ten noorden van de centrale oost-westweg is nadrukkelijk een open agrarisch landschap.
Slechts zeer lokaal komen een aantal bomen (wilgen) voor, evenals twee beperkte ruimten met
fruitbomen. Enkel aan voornoemde weg en aan de oostelijk gelegen weg komen er bomenrijen met
Canadapopulier voor. Het zuidelijk deel is deels open met een aantal populierenrijen, deels een
fruitbomenplantage en deels een weilandgebied met kleinere percelen. Ook aan de zuidelijke wegen
komen er populierenrijen voor.
De Defensieve Dijk ligt bovenop polderalluvium, naar het zuiden toe in de overgangszone naar het
Hoogland. In deze overgangszone is het grondgebruik op de topografische kaarten van 1879 en 1903
akker. De percelen onder de N49 waren afgezoomd met houtkanten waarin opgaande bomen
voorkwamen. De perceelrandbegroeiingen zijn nu grotendeels verdwenen op enkele populierenrijen
na. De bewoningseenheden die op de topografische kaarten voorkomen, zijn nog aanwezig, zij het
lichtjes uitgebreid. De grootste aantasting van het landschap is er gekomen als gevolg van de aanleg
van de haven op de linker Schelde-oever: een gedeeltelijke opspuiting van het noordelijk deel boven
de N49 en de aanleg van de goederenspoorlijn in ophoging ten westen van de dijk (Onroerend
Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002229, De Defensieve Dijk (DE MEIRSMAN R. & DE
BORGHER M., 2001)).
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4.

LANDSCHAPSHISTORISCHE RELICTEN: BEWONING

4.1

Overzicht ontstaan dorpen

4.1.1

Linkeroever

4.1.1.1

Doel
Zie inventarisatie bouwkundig erfgoed

4.1.1.2

Kallo
Mogelijk één van de oudst bewoonde streken van het Land van Waas, ontstaan aan de zuidelijke rand
van het moerassig gebied. De dorpskern Kallo bevindt zich op de zelfde zandige rug die in de lijn ligt
van deze van Wilmarsdonk op de rechteroever. De primaire woonkern moet gesitueerd worden op het
hoogst gelegen gedeelte (Hoog Kallo) dat zelfs bij stormvloed van de Schelde niet onder water kwam.
Vermeldingen als zou het gebied in de 7de eeuw gekerstend zijn door de Heilige Amandus (teruggaand
op de vermelding van een eiland ‘Chanalaus’ bij de Schelde in de 8e eeuwse biografie van Amandus
(Van Gerven, 1977, p. 103)), berusten niet op historische feiten. Het altaar en de personaatsrechten
van Kaloolo worden op 26/05/1179 door een zekere Balduinus aan de Sint-Pietersabdij van Gent
geschenken (Gysseling & Koch, 1950, 772), wat de eerste zekere vermelding is. Geregelde
overstromingen in in de 14de en 15de eeuw en het doorsteken van de dijken in 1584 door Alexander
Farnese hadden een nefaste invloed op bevolking en economie. Pas in de 17de eeuw werden de
polders opnieuw ingedijkt: Sint-Anna en Keetenisse (1649), Sint-Niklaas-, Aendorp- en
Verrebroekpolder (1653). Kallo lag herhaalde malen in de frontlijn (zie Slag bij Kallo, 1638), waarvan
vroegere forten nog getuigen (Liefkenshoek, de Perel, Sint-Marie) (Demey, 1981).

Figuur: Kallo en geruïneerd fort Sint-Marie eind 18e eeuw (Ferraris)

Figuur 4-1
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Kallo en hersteld fort Sint-Marie eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)
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De geconcentreerd voorkomende arbeidershuizen vormen de enige overblijfsels van de vroegere
industriële activiteit, waarbij de heden gesloopte bedrijfsgebouwen vooral op agrarische produkten
waren afgestemd. Door de uitbreiding van het havengebied, blijft een sterk geïsoleerde dorpskern
over, die losgekoppeld is van de polderlandbouw, die de ontwikkeling en morfologie van het dorp
bepaalden (Demey, 1981).

Figuur 4-2

4.1.2

Kallo en Fort Sint-Marie in 1969 (NGI, 1/10.000)

Rechteroever
De Laat-Middeleeuwse en Vroegmoderne dorpjes werden doorgaans aangelegd op verhogingen. Zo
vormden zij veilige “eilanden” ten tijde van overstromingen. Ook de windmolens werden op hoger
gelegen plaatsen aangelegd. Opmerkelijk genoeg werden (adellijke) buitenverblijven vaak in relatief
laag gelegen gebied gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn het vijftiende-eeuwse kasteel Cauwenstein,
het Steen van Rubens en het Blauhuys (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 37-38).

4.1.2.1

Zandvliet
Zandvliet duikt op in de historische bronnen in de vroege 12e eeuw: in 1119 worden tienden bij
Zandvliet door de Duitse keizer Hendrik V aan het Antwerpse Sint-Michielskapittel geschonken
(Gysseling & Koch, 1950, 8728). De schenking van de patronaatsrechten van de kerk in 1133 aan de
abdij van Middelburg, wordt als een 17e eeuwse vervalsing beschouwd (Gysseling & Koch, 1950,
4078). De middeleeuwse kerk wordt vernield in de 16e eeuw, en heropgebouwd in de 17e eeuw (het
huidige koor gaat naar deze faze terug (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10856). Na 1628
werd de nederzetting verheven tot vestingstadje, waar de Spanjaarden lange tijd verbleven. In haar
hoogtijdagen kende Zandvliet een drietal markten (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 126-127).
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Figuur 4-3

4.1.2.2

Zandvliet eind 18e eeuw (Ferraris)

Berendrecht
Berendrecht ontstond zeker in de twaalfde eeuw. In 1124 is sprake van een kapel, waarvan het bezit
samen met de kapellen van Lillo en Berendrecht aan de kanunniken van het pas gestichte Onze-LieveVrouwkapittel (Gysseling & Koch, 1950, 8212). In de bevestiging van 1184/1185 is reeds sprake van
de kerken van Oorderen, Lillo en Berendrecht (Gysseling & Koch, 1950, 5864). De dorpskern wordt
wellicht verplaatst in de veertiende eeuw, na overstromingen. In 1254 wordt buiten het dorp het
zogenaamde Monnikenhof gesticht door de abdij van Sint-Michiel te Antwerpen (Bredael &
Huyghebaert, 1984, pp. 56; 116-117).

Figuur 4-4

4.1.2.3

Berendrecht eind 18e eeuw (Ferraris)

Oorderen
Oorderen ontstaat eveneens in de twaalfde eeuw als parochie, eerst als kapel en vervolgens als kerk
(zie hoger, Berendrecht). Tot de bekendste hoeven hoorde de Berghoeve, daterend van 1682, de
schuur van 1755. Deze schuur werd heropgebouwd in Bokrijk (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 102).

46

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Figuur 4-5

Oorderen 1723 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/001, 73) en 1693
(Goris et al., pp. 290-291). Let op de omgekeerde N-Z-oriëntatie in de rechter
afbeelding.

Figuur 4-6

Oorderen eind 18e eeuw (Ferraris). Grotendeels ongewijzigde structuur.
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Figuur 4-7

Oorderen eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000). Nieuwe bewoning waarneembaar aan
Muisbroeksedijk.

Figuur 4-8

Oorderen op een oude Ansichtkaart
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Figuur 4-9 De voormalige molen van Oorderen

4.2
4.2.1

(Deels) bewaarde bewoning
Casus: Hof Ter Walle6
De hoevesite Oud Arenberg nr. 73, ook gekend als het “Hof ter Walle”, vormt een zeer goed bewaard
en representatief voorbeeld van de traditionele polderhoeve in de Wase polders. Op basis van
archivalische, iconografische en materiële bronnen kan de boerenwoning worden gedateerd omstreeks
1794, en de schuur tussen ca. 1790 en 1805. Vergelijking met gelijkaardige hoevecomplexen met
polderschuren toont aan dat het gaat om de oudste én gaafst bewaarde polderhoeve in de streek.
Prospectie toont bovendien aan dat deze polderhoeves steeds zeldzamer worden. Dit is ook het geval
in West-Vlaanderen, waar enkele gelijkaardige polderschuren, daar gekend als ‘bergschuren’,
ondertussen werden beschermd als monument. De site Oud Arenberg nr. 73 vertoont een “Zeeuwse”
indeling van het boerenerf: de boerenwoning wordt gecombineerd met een monumentale schuur
waarin zowel graan als vee een onderkomen vinden. Hoeve en schuur vormen, samen met de
omgrachting, de historische kern van deze laat-18de-eeuwse site, en bleven tot op vandaag als
ensemble vrij gaaf bewaard. Het recent verwijderen van de dakbedekking van de schuur vormt een
bouwfysische bedreiging voor het gebouw, maar doet geen afbreuk aan de authenticiteit, vermits het
reeds om een latere vervanging ging. De kwalitatief hoogstaande interieurafwerking van de
boerenwoning getuigt van het belang en de financiële welstand van haar bouwheren en latere
eigenaars, die ook steeds haar bewoners waren. Het type van de woning zelf is een representatief en
vroeg voorbeeld van de boerenwoning die in de loop van de 19de eeuw algemeen verspreid wordt
aangetroffen in de regio, zijnde een éénlaags boerenhuis van het dubbelhuistype met rechthoekige
muuropeningen in een hardstenen omlijsting met op de deurlatei vaak het bouwjaar en de initialen van
de bouwheer. Zowel de schuur als de boerenwoning vertonen nog een grote mate van authenticiteit:
oorspronkelijke materialen en indelingen bleven goed behouden (Debonne, Haneca, Kennes, &
Meganck, 2009)

6

Een volledige beschrijving van de ontstaansgescheidenis van de site is terug te vinden in studie ‘Ruraal
erfgoed Wase Polders’ (red. E. Wauters)
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Figuur 4-10

4.2.2

de site op het Primitieve Kadasterplan

Prosperhoeve-/dorp
Zie inventarisatie bouwkundig erfgoed

4.3

Verdwenen bewoning

4.3.1

Casus: Wilmarsdonk
Wilmarsdonk wordt al in 1155 vermeld als “Wilmarsdunc” in een bevestiging van de bezittingen – in dit
geval een stuk grond - van de Antwerpse Sint-Michelsabdij (Diplomata Belgica 3082). Het toponiem
verwijst naar de familie Wilmaers en Donk (= zandige opduiking in moerassig gebied). Aanvankelijk
was er enkel een kapel aanwezig, vanaf begin 14e eeuw is het een zelfstandige parochie. De kerk van
Wilmarsdonk werd in de 15e eeuw opgericht. Het dorp deed tevens dienst als vluchtplaats bij
overstromingen. Wilmarsdonk was in de vijftiende eeuw het dichtst bevolkte dorp ten noorden van
Antwerpen (met c. 86 inwoners per km² in 1437 – Limberger, 2008: 58) en dit bleef zo in de zestiende
eeuw (ibidem, p. 68). In 1626 kocht de stad Antwerpen de heerlijkheid over van de Wilmaers. De
windmolen van Wilmarsdonk verdween in 1917 (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 37; 107-111).
Betreffende de bouwgeschiedenis van de voormalige Sint-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk is weinig
bekend. Haar thans nog bestaande toren dagtekent waarschijnlijk uit de 15de eeuw. De bouwtijd van
het thans verdwenen transept en koor wordt gesitueerd in de 16de eeuw. Op 12 maart 1567 werd de
kerk door de Calvinisten grotendeels vernield. De toren van de voormalige Sint-Laurentiuskerk te
Wilmarsdonk is een massieve, tamelijk gesloten vierkante westtoren van een vrij aanzienlijke hoogte.
Hij omvat een hoge benedenruimte, drie bovenverdiepingen en een dakverdieping. Zijn gevelparement
bestaat uit witte natuursteenmetselwerk. De twee verdiepingen hoge benedenbouw wordt op de vier
hoeken gesteund door twee dubbele en twee enkele vrij massieve steunberen. Achter de
noordwestelijke dubbele steunbeer bevindt zich de torentrap. De trapruimte wordt verlicht door
schietgleuven. De gevels zijn door druiplijsten verdeeld in drie horizontale geledingen. De vrij lage
korfboogvormige ingang ligt aan de westkant. Daarboven bevindt zich een vrij wijde spitsbogige
lichtopening, gevuld met neogotisch maaswerk. De twee bovenverdiepingen hebben ieder slechts één
kleine rechthoekige lichtopening aan de westzijde, de eerste bovenverdieping bovendien een
schietgleuf aan de zuid- en de noordzijde. In de tweede geleding zijn de zuid-, de oost en de
noordgevel versierd met een soort blinde boogstelling of boogfries. Op de derde verdieping bevond
zich de klokkenkamer. Hier zijn de vier gevels geopend met smalle en hoge spitsbogige galmgaten,
twee aan elke zijde. Het torendak is een combinatie van een tentdak en een octogonaal spits torentje.
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De kerktoren is het enig overblijfsel en merkteken van het vroegere polderdorp Wilmarsdonk, dat in de
jaren 1960 verdween. Van de kerk bleef enkel de kerktoren bewaard, de rest werd afgebroken
(Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002066, Toren Sint-Laurentiuskerk Wilmarsdonk).

Figuur 4-11

Wilmarsdonk met molen in 1651 (RAB, Z2/003, Polder van Oosterweel, 1.167)

Figuur 4-12

Wilmarsdonk eind 18e eeuw (Ferraris)

Figuur 4-13

Wilmarsdonk eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)
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Figuur 4-14

4.3.2

Wilmarsdonk-kerk in haar originele omgeving

Casus: Oosterweel
We vermelden hoger al de in 1161 vermelde Koestelle bij Oosterweel. In 1210 wordt Oosterweel
vermeld in historische bronnen wanneer de hertog van Brabant zijn rechten op de visvangst in
Berendrecht, Oorderen, Wilmarsdonk en Otserwele overdraagt aan de Antwerpse Sint-Michielsabdij
(Gysseling & Koch, 1950, p. 14420). In historische bronnen worden de wielen van Oosterweel reeds
genoemd in de 13e eeuw (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 78). De kerk van Oosterweel wordt in de
13e eeuw vermeld (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 81).. Op de weilanden werd aan veeteelt gedaan
en in de 15e eeuw waren de Antwerpse vleeshouwers dan ook belangrijke grondbezitters binnen de
parochie. In de loop van het Ancien Régime werden diverse hoven (bijvoorbeeld het Ketelhof en het
Groen Schouwken) opgericht. Verder werden er diverse herbergen (bijvoorbeeld “Spek en Eieren” en
“de Koolpot”) gebouwd ten behoeve van de Antwerpenaars. (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 80). Als
polderdorp in een gebied van extensieve beweiding telde Oosterweel ook al in de late middeleeuwen
een relatief lage bevolkingsdichtheid: de haardtelling van 1437 vermeldt omgerekend slechts c. 10
inwoners per km², veel minder dan in andere, uitermate dicht bevolkte polderdorpen als Zandvliet (c.
80 inwoners per km²) en Wilmarsdonk (c. 86 inwoners per km²) en dit verschil blijft zo in de 16e eeuw
(Limberger, 2008, pp. 58-59; 68). Ook in de 19e eeuw bleef Oosterweel relatief dun bevolkt, met
slechts 386 inwoners in 1868 (tegenover bijvoorbeeld 1174 in Oorderen). Enkel in de late 19e eeuw
vond een groeispurt plaats tot 1097 inwoners in 1907, waarna de havenuitbreiding een daling deed
inzetten (Bailey & Schick, 2009; Van Cant, 2013b, p. 117). Archeologisch onderzoek uit 1985 bracht de
resten aan het licht van 68 in de kerk begraven individuen uit de laatmiddeleeuwse en
postmiddeleeuwse periode, die momenteel deel uitmaken van verder fysisch antropologisch onderzoek
in het kader van het doctoraat van Marit van Cant, VUB (Van Cant, 2013a)). Naast twee
priestergraven, gaat het wellicht om de elite van het dorp die hier begraven werd.
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Figuur 4-15

Oosterweel en fort in 1651 (RAB, Polder van Oosterweel, 1.167)

Figuur 4-16

Oosterweel en (geruïneerd) fort, eind 18e eeuw (Ferraris)
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Figuur 4-17

Oosterweel eind 19e eeuw. Bijna verzwolgen door de defensieve structuren en dokken
van Antwerpen (MGI, 1/20.000)

Figuur 4-18

De restanten van Oosterweel in 1969. De kerk ligt volledig ingeklemd tussen oude en
nieuwere havenuitbreidingen.
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5.

RELICTEN: FORTIFICATIES
Eind jaren 1570 waren de Nederlanden verdeeld. De spanningen tussen katholieke koningsgezinden en
(protestantse) opstandelingen liepen op en ontaardden in een bloedige opstand. In 1579 begon de
landvoogd Alexander Farnese, hertog van Parma aan de herovering van de Nederlanden. In de loop
van 1583 en 1584 kwam het Waasland weer in Spaanse handen, van waaruit Farnese het opstandige
Antwerpen omsingelde. Zowel Antwerpenaren en geuzen als de Spanjaarden staken daarop dijken
door van de polders rondom Antwerpen, en er werden tal van forten en versterkingen opgericht. Het
geheel van forten en linies in het studiegebied is relatief goed bekend, maar de focus lag daarbij vooral
op A) individuele sites en B) de grootste forten (Termote, 2004, pp. 14-20; Van Gerven, 1977, pp.
305-309). Forten en schansen maakten deel uit van grotere militaire systemen, waarvan de
samenhang niet altijd meer in het landschap zichtbaar is.

5.1

Casus: Scheldeforten

Figuur 5-1

Scheldeforten 1729 (Kruisschans, Lillo; Blauwgaren en Frederik Hendrik, RAB, KAARTEN
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/003, 1147)

5.1.1

(Deels) bewaarde forten

5.1.1.1

Fort Lillo
Fort Lillo werd in 1573 door de Antwerpenaars gebouwd. Het omvatte zowel militaire bouwwerken als
ook huizen en een kerk, en had dus eigenlijk het uitzicht van een (versterkt) dorp. In 1583 viel het in
Hollandse handen. Ook na de Tachtigjarige oorlog bleef dit fort betwist. Zo viel het in 1785 in
Oostenrijkse handen die het in handen hadden tot het in 1794 door de Fransen werd veroverd. In
1815 viel het in Hollandse handen en pas in 1839 zou het Belgisch bezit worden (Bredael &
Huyghebaert, 1984, pp. 132-135).
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Figuur 5-2

Fort Lillo, Oud-Lillo en het recentere straatdorp Lillo Eind 18e eeuw (Ferraris)

Figuur 5-3

Fort Lillo, Oud-Lillo , eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)

Figuur 5-4

Fort Lillo, 1969 (NGI, 1/10.000). Oud- (en Nieuw) Lillo zijn inmiddels verdwenen door
havenuitbreiding.
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5.1.1.2

Fort Liefkenshoek
Fort Liefkenshoek is ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), gebouwd in opdracht van
de Protestantse Staten. In de navolgende periodes werd het fort sterk 'vergeten'. Het is pas in 1811
dat het fort een ingrijpende verbouwing ondergaat. Er werd een halfcirkelvormige kat of cavalier
gebouwd. Dit halfcirkelvormig platform is binnen de wal gelegen en diende voor de opstelling van
geschut. Bij de onafhankelijkheid van België werd het fort door Nederland overgedragen aan België.
Sinds 1894 is de militaire bestemming van het fort opgeschort. Vandaag heeft het gebied zich
ontwikkeld tot een waardevol landschap met cultuur-historische waarden (Agentschap Onroerend
Erfgoed, https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/200754).

Figuur 5-5

5.1.1.3

Fort Liefkenshoek, eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000) en op dat moment nog in haar
oorspronkelijke strategische functie.

Fort Sint-Filips
Tussen 1580 en 1583 werd dit fort in opdracht van Farnèse gebouwd op grondgebied van
Wilmarsdonk, in de polder van Oosterweel. Het was recht tegenover Fort Sint-Marie gelegen en werd
daar dan ook mee verboondern middels de bekende Farnèsebrug over de Schelde, die in 1584 werd
aangelegd. Ter bescherming hiervan werden een tweetal schansen (Sint-Barbara en Mondragon (later
Kruisschans) ten noorden van het fort aangelegd. Het fort zelf omvatte zowel een kazerne voor de
soldaten als woonhuizen (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 24-26). In 1741 werd besloten om de
houten sluis aan het Sint-Philipsfort door een stenen constructie te vervangen. In augustus 1742 zou
deze klaar zijn (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). De parochie Sint-Filip bestond tot
1786 waarna het fort haar belang verloor, verpacht werd, stadseigendom werd in 1829 en vervolgens
in 1870 gesloopt en vervangen werd door een nieuw fort. Dit fort werd opgenomen in de
Brialmontomwalling. Toen ook deze haar functie verloor werd het voormalige fort vanaf 1929 ten
behoeve van de landbouw (varkenshouderij en paddestoelenkwekerij) verpacht (Bredael &
Huyghebaert, 1984, pp. 24-26).
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Figuur 5-6

5.1.1.4

Fort Sint-Filips 1651 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/003, Polder van
Oosterweel, 1.167)

Fort Sint-Marie
Het fort Sint-Marie werd opgericht in 1584 in opdracht van de Spaanse veldheer en landvoogd
Alessandro Farnese. Het maakte met het fort Sint-Filips deel uit van de vlotbrug over de Schelde.
Vanuit beide forten werden bruggenhoofden in de Schelde gebouwd. Na de afbraak van de brug in
1585 bleef het fort Sint-Marie bestaan. De forten Sint-Marie en Sint-Filips maakten deel uit van de
Staats-Spaanse linies. Na 1865 werd een nieuw fort gebouwd dat deel uitmaakte van de Grote
Omwalling van kapitein Henri Alexis Brialmont. Het fort is van oorsprong een polygonaal forteiland met
vier gebastioneerde en twee getenailleerde fronten met een gekazematteerde kustbatterij, een
gepantserde kustbatterij en een onderwaterbatterij.
Midden op het forteiland ligt een later aangelegd omgracht cirkelvormig
kazernegebouwen op het forteiland dateren uit de 19de en 20ste eeuw.

forteiland.

De

In 1870-1882 werd een nieuw Verschanst Kamp Linkeroever ingericht, waar fort Sint-Marie ook deel
van uitmaakte. Tussen fort Sint-Marie en het nieuwe fort Zwijndrecht werd de Defensieve Dijk
aangelegd, als waterkering van het inundatiegebied in de Melselepolder.
Het fort werd voorzien van de enige torpedo-installatie in België, gebouwd tussen 1881 en 1882. Die
installatie kon zowel richting Nederland als richting Antwerpen torpedo’s afschieten.
Sinds 1961 is het fort een basis van de Belgische zeemacht. In het fort is ook de middelbare school
voor scheepvaart KTA Zwijndrecht – Cenflumarin gehuisvest, die ook de jachthaven gebruikt. Voor
deze school zijn rond de vijver paviljoenen gebouwd (http://www.fortengordels.be) .
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Figuur 5-7

Geruïneerd fort Sint-Marie eind 18e eeuw (Ferraris), hersteld tegen einde 19e eeuw
(MGI, 1/20.000)

5.1.2

Verdwenen forten

5.1.2.1

Fort Frederik-Hendrik
Fort Frederik Hendrik is aan de Schelde ontstaan bij een militaire versterking, gebouwd in 1628 op last
van prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, is eveneens verdwenen door de havenuitbreiding; de
schans werd gesloopt in 1786 (volgens het Verdrag van Fontainebleau) en in 1870 vervangen door een
suikerfabriek, in bedrijf tot 1956. Ook het nabij het fort ontstane gehucht is inmiddels verdwenen
(Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2016:
Berendrecht.
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120650).

Figuur 5-8

Fort Frederik-Hendrik in 1695 (Goris et al., pp. 184-185), 1792 (Goris et al., pp. 186187) en 19e eeuw (?) (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/003, 1174)
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Figuur 5-9

5.1.2.2

Suikerfabriek te voormalig Fort Frederik-Hendrik (eind 19e eeuw, NGI, 1/20.000)

Fort de Perel
Fort "De Perel", net ten Noorden van Fort Sint-Marie gelegen verwijst eigenlijk naar een drietal
(geëvolueerde) forten:
De Perel 1: Farnese-fort.
-

De Perel 2: Fort uit de Bedmar-linie ( militaire verdedigingslijn was langs de grens met
Zeeuws-Vlaanderen).

-

De Perel 3: Brialmont-uitbreiding van fort de Perel2

Fort de Perel behoorde tot de forten langs de Schelde die werden aangelegd rond 1578, Antwerpen
was toen nog in Staatse handen. Ter beveiliging voor de verbinding Antwerpen en Zeeland werden ten
noorden van de stad volgende forten aangelegd: Lillo (1579) op de rechteroever en Liefkenshoek
(1582) op de linkeroever. Deze twee forten moesten verhinderen dat de Spanjaarden zich op de
Scheldeoevers gingen nestelen. Toen in 1584 Farnese Liefkenshoek veroverde, liet hij de forten St.
Marie en St. Philip aanleggen maar Lillo bleef in Staatse handen. Met zijn beruchte schipbrug sloot hij
de Schelde af voor Staatse bevoorrading. De Staatsen controleerden de scheepvaartverbinding tussen
Antwerpen en Gent , d.w.z. de Schelde, Braakman en Sas van Gent. Farnese was dus verplicht een
andere verbinding over het water naar Gent te zoeken voor het aanbrengen van materiaal voor deze
brug en ook voor de bevoorrading. Deze waterweg werd vanaf Gent de Moervaart naar Stekene en
van daar naar fort St. Jan (ten zuiden van Paal), van hier werd de Parmavaart gegraven, die
uitmondde in de Melkader te Kallo die uitkwam in de Schelde. Hier werd het fort de Perel 1 aangelegd.
Het in aarde gebouwd fort had een vierkant grondplan en was op de hoeken versterkt met bastions.
De Vrede van Munster (1648) kwam voor sommige forten te laat en werden verwoest of weggespoeld.
Een aantal moest ook verdwijnen volgens de bepalingen van deze vrede van Munster, en hierbij was
ook het fort de Perel 1. Topografisch is door dhr Edmond Reyn vastgesteld dat de Perel 1 was
gevestigd aan de huidige zeesluis van Kallo, onder de toegangsgeul en de zuidelijke havenpier. De
zuidkant van de zwaaikom heeft een kaaimuur die gebouwd is op grote caissons. Die caissons 20 m
diameter werden afgezonken door de grond er uit te halen. Uit die caissons werden sluismuren en
gepunte palen bovengehaald. Edmond Reyn heeft uiteindelijk kunnen bewijzen dat ze afkomstig waren
van het fort de Perel 1.

Fort de Perel 2:
Wat meer naar het noorden van de Perel 1, werd het nieuwe fort de Perel 2 gebouwd in 1702 als
onderdeel van de Bedmarlinie. Deze linie ontleent zijn naam aan de markies van Bedmar. Het deel dat
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in Oost-Vlaanderen werd aangelegd liep van Gent over Rodenhuize en Stekene naar de Schelde.
Omdat markies Bedmar een verkleefd medewerker van de Franse agenten in ons land werd deze linie
ook wel Franse linie genoemd en was een defensieve opstelling tegen Zeeuws-Vlaanderen.
Deze verdedigingslijn liep vanaf de Perel 2 langs de dijk van Kallopolder, over Sint-Anthoniushoek en
langs de dijk van de Oude Arenbergpolder (tegenover de nog niet ingedijkte schorren van de latere
Nieuwe Arenbergpolder), tot Kieldrecht, (vroeger fort Verboom). Vandaar volgde deze linie de
rijksgrens tot omtrent De Klinge om langs het fort Sint-Jan het kanaal Stekene-Hulst te bereiken. De
bestaande forten Verboom, Spinola en Sint-Jan werden ook ingeschakeld. Er werden ook nieuwe
steunpunten aangelegd: de schans Crèvecoeur en Dwars in de weg waartussen een verkortingsdijk
werd aangelegd in 1703. De forten Sint-Marie, Verrebroek en Vrasene waren als bescherming in de
diepte. Het fort werd in 1786 afgebroken.

Fort de Perel 3:
Fort de Perel 3 is opgericht in 1870 door Brialmont. Uiteindelijk is het in september 1944 door de
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. Op dat ogenblik deed het fort nog dienst als opslagplaats
voor zeemijnen. Met de aanleg van de Ketenissenlaan zijn ook de laatste resten van de omgrachting
van dit fort verdwenen.

Figuur 5-10

5.1.2.3

ansichtkaart van de restanten van Fort de Perel, voordat deze verdween bij het
aanleggen van de Ketenisselaan

Fort Oosterweel (of Fort Pimentel)
Fort Pimentel (of Fort van Oosterweel) werd gebouwd vermoedelijk in of rond 1632 op last van
Emmanuel de Pimentel de Ferie, gouverneur van het kasteel van Antwerpen voor de verdediging van
de Schelde en de noordpolders. De kapel van het fort werd gewijd in 1681. Het werd afgebroken in
1782 onder het bewind van keizer Jozef II.
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Figuur 5-11
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Restanten fort Oosterweel in de 20e eeuw (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN,
Z2/001, 410)
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Nota case Schaaldaken

1.

Situering 1

1.1.

Ontstaan

2

De innovatie van dunwandige betonnen schaalconstructies is ontstaan in West-Europa,
hoofdzakelijk in Frankrijk en Duitsland. Hier zijn de eerste ontwikkelingen van schalen tot stand
gekomen juist voor de eerste wereldoorlog. Het begon allemaal met Simon Boussiron (Perpignan
°1873 – Parijs †1958) die in 1910 als eerste een dunwandige schaalconstructie ontwierp. Het was
een loods voor de koeriersdienst Bercy-Arrivages in Parijs. Het waren 5 schalen die een
overspanning hadden van 8 en 10 meter en een lengte van 250 meter. De schalen hadden een
dikte van 8 centimeter en verder was er over 2/3 van de schaal een uitsparing gemaakt die dienst
deed als lichtkoepel.

Ook in ons land verschenen de eerste schaalconstructie met André Paduart (Dover (GB) °1914 –
Brussel †1985) eerste loods aan het Albertdok in de haven van Antwerpen in 1949.

1.2.

Schaaldaken in de haven van Antwerpen

In het totaal werden op 6 plaatsen loodsen opgetrokken zijn die werden opgebouwd uit betonnen
schalen.
Een eerste vaststelling is dat al deze loodsen door 2 studiebureaus zijn ontworpen. Twee van hen
zijn van de hand van het studiebureau SETRA van André Paduart en de andere vier zijn ontworpen
door het studiebureau TKB van Fernand van Hauwaert.
Verder zijn de loodsen te situeren tussen ca. 1950 en 1970. Ze behoren bij de typische
havenconstructies uit die periode en vormen een illustratie van de ontwikkeling van de burgerlijke
bouwkunde in die periode.
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Absillis Dimitri (2006) Haalbaarheisstudie voor de herwaardering van Hangar 29,
eindverhandeling Faculteit Ingenieurswetenschappen UGent
2

Van de Voorde S. De Meyer R. en Taerwe L. (2008) Beton in de Belgische architectuur (4):
André Paduart: Baanbrekende Schaalconstructies in ‘Cement’
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Figuur 1-1

Overzicht loodsen met betonnen schaaldaken

Loodsen Albertdok (SETRA) (ID1543, RELICT_ID990114)
De Hangars vormen een van de eerste constructies die het technisch vernuft en de creativiteit van
ir. Paduart toonden, André Paduart (1914-1985) was een vooruitstrevend betoningenieur die o.m.
samenwerkte met de befaamde architect Leon Stijnen.
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Paduart (samen met ir. Wets) beantwoordde in 1948 een aanbesteding voor nieuwe havenloodsen
langs het Albertdok met twee eerdere conventionele ontwerpen voor een loods met skeletstructuur,
maar ze voegden hier een derde, atypisch ontwerp aan toe, dat het uiteindelijk haalde van alle
andere inzendingen. Ze stelden een opeenvolging van 31 zelfdragende cilindrische schalen in
gewapend beton voor, elk met een overspanning van 15 m en 60 m lang, met een maximale dikte
van 120 mm. Het repetitieve karakter, het beperkte aantal kolommen en de lage materiaal- en
onderhoudskosten droegen sterk bij aan het economische karakter van het ontwerp. Dankzij een
uitgekiend uitvoeringsontwerp slaagden Paduart en Wets er bovendien in om één van de
belangrijkste nadelen van schaalconstructies, met name de hoge kostprijs van de gekromde
bekistingselementen, om te zetten tot één van de troeven van hun ontwerp. Ze ontwierpen een
systeem van mobiele bekistingselementen die per schaal werden hergebruikt. 3
De economische voordelen werden nog benadrukt doordat dezelfde bekistingselementen nadien
werden hergebruikt voor twee loodsen aan het Leopolddok (1950) (de huidige Magazijnen
Oosterweel), elk opgebouwd met 17 identieke cilindrische betonschalen. Het originele
uitvoeringsprocédé maakte dat de loodsen ook internationaal bekendheid verwierven.
In de daaropvolgende jaren ontwikkelde Paduart zich verder tot een van de meest
toonaangevende ingenieurs. De Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde (expo 58) is wellicht een van de
meest gedurfde constructies waarvoor Paduart verantwoordelijk was. Samen met architect Jean
Van Doosselaere en beeldhouwer Jacques Moeschal had Paduart het ontwerp opgevat als een
demonstratie van de “overwinning van de Burgerlijke Bouwkunde op de Natuur’
De loodsen langs het Albertdok zijn tussen 2005 en 2007 gesloopt.

Figuur 1-2

Loodsen langs het Albertdok

3

Michiel Beernaert (2007) André Paduart: Pionier op het vlak van schaalconstructies in
gewapend beton (eindwerk Faculteit ingenieurswetenschappen UGent)
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Figuur 1-3

Interieur loodsen Albertdok tijdens de bouw

Figuur 1-4

Loodsen langs het Albertdok (Google Earth 2004)
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Figuur 1-5

De footprint van de loodsen is nog zichtbaar langs het Albertdok.

Loodsen gelegen tussen Leopolddok en 4de Havendok (SETRA) Blauwe weg (ID1544,
RELICT_ID990115)
Het gaat om 2 loodsen gebouwd in 1952: één bestaande uit 11 traveeën en een tweede bestaande
uit 24 traveeën, elk met een overspanning van 15 meter. De schalen hebben een uniforme dikte
van 12 cm en geen verstijvingribben. De breedte van de loods is opnieuw 60 meter met aan elke
zijde een luifel. Hier is geen balk over de gehele lengte van de overspanning voorzien zoals bij de
vorige loods, maar wel een kleine balk aan de voet van elke schaal.
Elke overspanning bestaat uit twee schalen die tegen elkaar zijn geplaatst. Ze hebben elk een
lengte van 30 meter en steunen elk op 6 steunpunten. Aan de binnenzijde zien we duidelijk de
scheidingslijn aan de naast elkaar staande kolommen. Aan de buitenzijde zien we op het dak een
verdikking van de schaal ter hoogte van de scheidingslijn tussen de twee schaaldelen. Op de
uiteinden van de loodsen zijn opnieuw brede kolommen voorzien als steunberen. Bovendien zijn er
hier tussenin ook van deze brede kolommen geplaatst en dit om de 5 overspanningen. Ten slotte is
ook hier één lichtkoepel voorzien per schaal (2 per travee). Deze loodsen doen nog steeds dienst
als opslagruimte.
De loods met 24 traveeën werd gesloopt in 2015.
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Figuur 1-6

Loodsen Leopolddok (bron: Beeldbank Haven Antwerpen)

Figuur 1-7

loodsen Leopolddok
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Magazijnen Oosterweel (TKB) Oosterweelsteenweg z.n. (ID1536, RELICT_ID990111)
Het gaat hier om 3 gebouwen, gebouwd begin de jaren ’60. Voor het eerste gebouw zijn er 2 lange
bogen die elk opgebouwd zijn uit 4 delen van 25 meter lang en waarbij de schalen een
overspanning maken van 25 meter. Aan de lange zijde van deze loods is een rechte luifel gemaakt
van 3 meter. De andere 2 gebouwen bestaan elk uit 12 naast elkaar liggende bogen opgebouwd
uit 2 delen van 25 meter. Ook deze bogen hebben een overspanning van 25 meter. We hebben
hier weer te maken met korte schalen, alleen is er hier een grotere overspanning gemaakt. Niet
tegenstaande er een grotere overspanning is gerealiseerd, heeft men dezelfde schaaldikte en
opbouw proberen te gebruiken zoals in de loodsen aan het 6de Havendok. Dit leidde echter tot
problemen. Bij een van de loodsen is dan ook een achttal bogen ingestort, wat de aanleiding is
geweest om extra verstijvingbogen aan te brengen bij de andere bogen. Er zijn steunberen
voorzien op de uiteinden van ieder gebouw, maar ook extra brede kolommen om de 4
overspanningen. Deze brede kolommen hebben een breedte van 2 meter en zijn 50 centimeter dik.
Doordat de loodsen uit twee afzonderlijke schalen bestaan, zijn er hier kolommen centraal in de
loods aanwezig. Hier wordt het licht voornamelijk via de zijmuren binnengebracht. Rondom rond
zijn in een brede band ramen voorzien. Verder zijn er in de middelste schalen - het verst gelegen
van de zijgevels - kleinere lichtkoepels voorzien over een beperkte lengte van de schaal. Deze
loodsen worden nog steeds gebruikt als opslagplaats.

Loodsen aan het 6de Havendok Zuidkaai (TKB) Rostockweg (ID1542, RELICT_ID990113)
Hier gaat het om 2 loodsen gebouwd rond 1958 waarvan er 1 bestaat uit 10 traveeën en 1 uit 13
traveeën, elk met een overspanning van 15 meter. Deze loodsen hebben een breedte van 30
meter en ze zijn zonder luifels uitgevoerd. De loodsen zijn net zoals de loods aan het Leopolddok
opgebouwd uit 2 aparte schalen die tegen elkaar zijn geplaatst. De scheidingslijn tussen beide
delen is duidelijk zichtbaar aan de zijgevel waar de twee portiekbogen tegen elkaar zijn geplaatst.
Elk schaaldeel heeft een breedte van 15 meter en wordt ondersteund op 4 steunpunten. We
hebben hier niet meer te maken met een lange schaalconstructie maar schalen van het korte type
(overspanning ≥ lengte schaal). De beide uiteinden van de schaaldelen zijn voorzien van brede
portiekbogen. Verder zijn er geen verstijvingribben voorzien aan de schalen. De eindkolommen en
tussenkolommen zijn hier gelijk (geen steunberen), wel zijn er in de gemetselde muren trekbalken
geplaatst.
In de schaal aan de straatzijde is ook een uitsnijding voorzien voor een lichtkoepel: deze loopt
maar over 2/5 van de schaallengte.
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Deze gebouwen zijn in 2007 gesloopt.

Figuur 1-8

Loodsen langs de Rostockweg (Google earth 2004)

Figuur 1-9

Loodsen langs de Rostockweg (2005)
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Loodsen aan de Noorderlaan (TKB), Noorderlaan (ID1539, RELICT_ID990112)
Deze loodsen dateren van 1970 en zijn de laatste loodsen opgebouwd uit betonnen schaaldaken
die in de haven van Antwerpen zijn gebouwd. Deze loodsen lijken op het eerste zicht dan ook in de
beste staat te verkeren. De twee loodsen hebben elk 13 traveeën met elk een overspanning van 25
meter. Bij deze opbouw is er wel onmiddellijk rekening gehouden met de grote overspanning. Een
derde loods met 10 traveeën werd afgebroken in 2008.
Op de bogen van de eerste loods zijn 5 grote portiekbogen voorzien als verstijving van de schaal.
Deze bogen lopen bij de laatste schalen over in steunberen. De bogen moeten hier niet meer als
verstijvingribben gezien worden, maar als dragende portieken waar de schaal tussen is gehangen.
De totale breedte van de schaal is 60 meter maar in principe moeten we deze zien als 4
doorlopende korte schalen van 15 meter. Daarbij is aan beide uiteinden nog een luifel voorzien van
4,5 meter. Verder zijn er binnen in de loods kolommen voorzien ter hoogte van de portiekbogen.
Rondom rond zijn er ramen voorzien in de zijgevels om natuurlijk licht binnen te krijgen in de loods.
Ook zijn kleine lichtkoepels voorzien in de binnenste schalen om extra licht van bovenuit in de
loods te krijgen. De tweede loods heeft een identieke constructie maar telt 7 portiekbogen en is ca.
100 lang.
Deze loodsen worden nog steeds gebruikte voor de opslag van goederen.

Figuur 1-10

Loodsen aan de Noorderlaan (2007 en actuele toestand)
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Figuur 1-11

Loodsen langs de Noorderlaan

Figuur 1-12

Ontwerp van het entrepotcomplex

Hangar 29 (TKB) (ID1279, RELICT_ID212118) is een betonnen schaalconstructie van dertien
traveeën, waarbij de buitenmuren met rode baksteen zijn opgevuld. De twee zuidelijke betonnen
gebinten hebben geen afgesloten zijwanden: deze werden na een brand opengelaten. Bij deze
brand verdween hangar 28.
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Figuur 1-13

Hangars 28 en 29 voor de brand.

Figuur 1-14

Hangar 29

De site waarop Hangar 29 is gevestigd, was vanaf 1872 de laad- en loszone van de
scheepvaartmaatschappij Red Star Line. Deze was actief in het transport van goederen en
passagiers naar de Verenigde Staten en Canada. Aan de Scheldekade was er een open ruimte
voorzien, die dienst deed als opslagruimte in open lucht en opstapplaats voor passagiers. Aan de
andere zijde van de Rijnkaai waren de loodsen voor opslag en de logistieke ateliers. In totaal telde
de Red Star Line hier 3 gebouwen waarvan er momenteel 2 als monument beschermd zijn en deel
uitmaken van het Red Star Line-museum.
De activiteiten van de Red Star Line eindigden in 1934 waardoor de terreinen aan de Schelde
vrijkwamen en andere bedrijven er zich konden vestigen. Begin de jaren ’60 gaf de firma
Mabesoone-Venkler de opdracht aan het studiebureau TKB om een loods te ontwerpen. Het
studiebureau onder leiding van Fernand van Hauwaert ontwierp de betonnen schaalconstructie. In
samenwerking met het aannemersbedrijf Van Den Bulck werd er in 1964 gestart met de bouw van
Hangar 28 en 29. Mabesoone-Venkler was een rederij die goederen stockeerde om te verschepen
of om geloste goederen later te verspreiden naar andere firma’s. Voor het laden en lossen waren
er op de kade meerdere mobiele kranen op rails voorzien. Verschillende van die kranen staan er
nog steeds en zijn om hun industrieel-archeologische waarde beschermd als monument.
In 1977 verliet Mabesoone-Venkler de gebouwen en werden deze in gebruik genomen door 2
andere bedrijven. De Waagnatie nam Hangar 29 in als opslagruimte en Maritime Terminals werd
eigenaar van Hangar 28. Later werd Maritime Terminals overgenomen door PNO, die de loods
gebruikte voor opslag van oude autobanden. Begin de jaren ’90 brandde loods 28. De brandweer
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kon Hangar 29 vrijwaren en was er enkel rookschade aan de aangrenzende schalen. In 1992 werd
Hangar 28 afgebroken en aan Hangar 29 werden steunberen voorzien om de stabiliteit te bewaren.
De ruimte die vrijkwam na afbraak werd vrij gelaten en doet nu dienst als parkeerterrein. In 1995
verhuisde ook de Waagnatie waardoor Hangar 29 leeg kwam te staan. 4
Fernand van Hauwaert (°1902 – †1986) studeerde af in 1922 als burgerlijk ingenieur bouwkunde
bij prof. Magnel aan de universiteit van Gent. Voor zijn doctoraatsstudie ging hij naar Duitsland en
verdiepte zich in de studie van de ceramische wetenschappen. In 1935 besloot hij een eigen
studiebureau op te richten voor het berekenen en ontwerpen van burgerlijke bouwprojecten. Deze
firma, ‘Constructor’ genaamd, werd in 1948 omgezet in het studiebureau TKB. De firma
verwezenlijkte zowel in het binnen- als in het buitenland verschillende projecten. Dit waren niet
enkel betonnen constructies maar ook diverse staalconstructies. Door verschillende overnames is
zo goed als het volledige archiefmateriaal van het TKB verloren gegaan.

1.3.

Schaaldaken buiten het havengebied

Binnen deze studieopdracht is enkel gekeken naar erfgoed binnen het (ruime) havengebied. Ook
elders werd de techniek van schaaldaken toegepast. Voor zover bekend bestaat er geen overzicht
van alle dergelijke constructies. Een voorbeeld van een dergelijke constructie is terug te vinden op
de Antwerpse Linkeroever.
Het bedrijf Combori werd opgericht als ‘comptoir des boulons et des rivets’ in 1938. In datzelfde
jaar werd de Blancefloerlaan aangelegd.In 1959 werd een vergunning afgeleverd voor de bouw
van de loods of hal aan de Blancefloerlaan 101 (nu 181). Omwille van de uitbreiding van de
activiteiten van het bedrijf Combori tot staalmagazijn voorzag men rolbruggen en treinsporen in het
nieuwe gebouw. Twee jaar later werd een kantoor gebouwd op de noordoostelijke hoek van het
magazijn Combori ter vervanging van twee ‘modules’.
Het gebouw vormt het zwaartepunt van een nieuwe stedelijke ontwikkeling op deze plek die wordt
vormgegeven in het RUP Fab181. De opzet van het RUP is deze zone te herbestemmen tot een
zone voorcentrumfuncties waarin naast de bestaande culturele functies, recreatieve activiteiten en
ambachtelijke bedrijfsfuncties en KMO’s ook centrumfuncties zoals wonen en
gemeenschapsfuncties zijn toegestaan. 5

Figuur 1-15

Loodsen ‘Combori’ op Linkeroever

4

Absillis Dimitri (2006) Haalbaarheidsstudie voor de herwaardering van Hangar 29,
eindverhandeling Faculteit Ingenieurswetenschappen UGent
5

SWECO (2017) Startnota RUP Fab181
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1.4.

Erfgoedwaarde

Om te bepalen of de loodsen over voldoende erfgoedwaarde beschikken om een behoud te
verantwoorden, grijpen we terug naar de criteria die de basis vormen voor de inventaris en de
bescherming van erfgoed. In onderstaande tabel worden de relevante erfgoedwaarden kort
toegelicht.

Tabel 1-1.

Decretaal bepaalde erfgoedwaarden, toegepast op schaaldaken

Erfgoedwaarde

Definitie volgens Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie

Architecturale waarde

Een onroerend goed heeft architecturale waarde als het getuigt van een fase of aspect
van de (landschaps)architectuur of de bouwkunst in het verleden. Het kan gaan om
typologie, stijl, oeuvre of materiaalgebruik.
Schaaldaken getuigen van een fase in de bouwkunst waarbij het gebruik van beton een
bijzondere toepassing kent die in zich in hoofdzaak situeert in het derde kwart van de
20ste eeuw.

Esthetische waarde

Een onroerend goed heeft esthetische waarde als het de waarnemer zintuiglijke
schoonheid laat ervaren.
De slanke schaaldaken stralen een zekere elegantie uit, zeker wanneer we ze
vergelijken met vergelijkbare constructies uit andere materialen of met andere
technieken.

Historische waarde

Een onroerend goed heeft historische waarde als het getuigt van een (maatschappelijke)
ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het verleden van de mens.
Schaaldaken hebben een vrij directe link met de vooruitgangsgedachte na WO II.
Hoewel er ook voordien en nadien betonnen schaalconstructies werden gebouwd, zien
we ze vooral opduiken in landen met een sterke economische ontwikkeling. De
gebouwen ogen niet enkel spectaculair. Door het arbeidsintensieve karakter van de
bouw zijn ze vooral terug te vinden op plaatsen en tijdstippen met lage arbeidslonen (bv.
Zuid-Amerika, Europa na WOII, …). In België situeert de bouw zich rond de
Wereldtentoonstelling van 1958.

Industrieelarcheologische
waarde

Een onroerend goed heeft industrieel-archeologische waarde als het getuigt van een
ambachtelijk of industrieel verleden.

Technische waarde

Een onroerend goed heeft technische waarde als het de ontwikkeling van de
(cultuur)techniek in het verleden illustreert. Het gaat om technische toepassingen als
illustratie van zowel traditionele als innovatieve technieken en materialen.

Schaaldakloodsen zijn illustratief voor de ontwikkeling van de haven en vormen a.h.w.
de laatste stap in de ontwikkeling van de ‘klassieke’ haven, waarbij de nadruk lag op
bulk- en stukgoed. De laatste schaaldaken worden gebouwd op het moment dat de
container zijn intrede doet. De container zal de nood aan pakhuizen sterk doen dalen.

Het toepassen van schaaldaken wordt beschouwd als een illustratie van technisch
kunnen, zoals dat ook door Paduart werd verbeeld op de wereldtentoonstelling van
Brussel (Pijl van de vooruitgang). Schaaldaken zoeken de grens op van het haalbare,
dooreen zo dun mogelijke schaal te combineren met een zo groot mogelijke
overspanning.
Ruimtelijkstructurerende
waarde

Een onroerend goed heeft ruimtelijk-structurerende waarde als het de ruimte ordent,
afbakent, structureert of de blik leidt.

Stedenbouwkundige
waarde

Een onroerend goed heeft stedenbouwkundige waarde als het een rol speelt in de
(planmatige) inrichting van de bebouwde ruimte in het verleden. Die inrichting omvat ook
de wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte en de samenhang tussen de
verschillende schaalniveaus.

Binnen de haven structureren de loodsen de ruimte tussen de verschillende dokken en
op de kaaien. Door hun omvang geven ze aanleiding tot ‘interne’ straten.

Het bouwen van schaaldakloodsen past in de ruimtelijke inrichting van de haven in die
periode. Ze vormen het sluistuk van een eeuwenlange ontwikkeling van de
havenpakhuizen.
Wetenschappelijke
waarde

Een onroerend goed heeft wetenschappelijke waarde als het potentie heeft voor
kennisontwikkeling en kenniswinst over een bepaald thema, periode of fenomeen, als
het een bijzondere bijdrage geleverd heeft op dat vlak of als het een typevoorbeeld is.
Schaaldakconstructies hebben maar een beperkte toepassing gekend. Door de
vernietiging van de archieven van TKB zijn de gebouwen zelf de enige getuigenis van de
toegepaste techniek. De verschillende loodsen zijn verschillend in constructie en
daardoor niet inwisselbaar.
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Figuur 1-16
Dwarsprofiel en grondplan vijfde havendok (1960). Deze figuur illustreert de
ensemblewaarde van loodsen binnen de ontwikkeling van de haven.

Figuur 1-17 Om het publiek te overtuigen van de deugdelijkheid van de constructie poseren
de ontwerpers op het zgn. Zeiss-Dywidagprototype (1923) (Ontw. Franz Dischinger)
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Specifiek voor de opname in inventarissen worden bijkomende selectiecriteria gehanteerd. Deze
criteria plaatsen het erfgoed in een ruimere context en zijn hierdoor van belang voor het
erfgoedbeleid.
Tabel 1-2.

Selectiecriteria inventarissen

Selectiecriteria

Definitie volgens Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie

Zeldzaamheid

Zeldzaamheid geeft aan in hoeverre het onroerend goed uitzonderlijk voorkomt in relatie
met de geografische context, de historische context, de typologie of het oeuvre.
Door het verdwijnen van de helft van de loodsen binnen de haven zijn schaaldaken
zeldzaam geworden. Ook buiten de haven van Antwerpen zijn geen gelijkaardige
toepassingen gekend.

Herkenbaarheid

Herkenbaarheid geeft aan in hoeverre het onroerend goed een goed herkenbare
uitdrukking is van zijn oorspronkelijke functie, uitzicht of vormgeving, of van een
belangrijke fase in de latere ontwikkeling daarvan.
Met uitzondering van Hanger 29 worden alle bestaande loodsen nog gebruikt in hun
oorspronkelijke functie. De specifieke vormgeving is een directe vertaling van de
gebruikte technieken.

Representativiteit

Representativiteit geeft aan in hoeverre het onroerend goed typerend is voor een
geografische of historische context of een welbepaalde typologie of een bepaald oeuvre.
Schaaldakloodsen zijn representatief voor het derde kwart van de 20ste eeuw Ze zijn
representatief voor de loodsenbouw in de Antwerpse haven in die periode. Ze kunnen
bovendien worden toegewezen aan een beperkt aantal bouwmeesters.

Ensemblewaarde

Ensemblewaarde geeft aan in hoeverre het onroerend goed een sterke samenhang
vertoont tussen de verschillende elementen.
De loodsen maken deel uit van een ensemble waarbij -naast de loodsen zelf- ook
bepaalde types kranen, ontsluitingsinfrastructuur, kaaimuren e.d.m. horen. Die
ensembles zijn niet steeds in situ bewaard.

Contextwaarde

Contextwaarde geeft aan in hoeverre er tussen het onroerend goed en zijn directe of
ruimere omgeving een sterke relatie is op landschappelijk, stedenbouwkundig of
esthetisch vlak.
De loodsen zijn sterk bepalend voor het havenlandschap waar ze deel van uitmaken. Er
is in hoofdzaak een stedenbouwkundige relatie met de omgeving. Ze vormen onderdeel
van een typisch ‘Havenlandschap’.

Uit bovenstaande analyse kunnen we opmaken dat de loodsen wel degelijk over erfgoedwaarde
beschikken. Het zijn immers getuigen van een bepaalde periode, die tot uiting komt in de locatie,
de toegepaste technieken en de esthetiek. Bovendien zijn ze zeldzaam en typisch voor de
Antwerpse haven.

2.

Probleemstelling

Zoals blijkt uit voorgaande opsomming zijn er de voorbije jaren heel wat schaalconstructies
gesloopt, vaak omdat de betrokken havengebieden een andere bestemming kregen en de nood
aan overdekte opslag weg viel. Er zijn nog een aantal belangrijke complexen bewaard. In het
ontwerpend onderzoek wordt nagegaan welke specifieke problemen zich stellen bij het gebruik, het
onderhoud en de herbestemming van loodsen met schaaldaken.
Dit onderzoek spitst zich vooral toe op een aantal technische aspecten die mogelijke
herbestemming of voortgezet gebruik zouden kunnen verhinderen: typische schadefenomenen,
brandveiligheid, aanpasbaarheid e.d.m.. Door het samenbrengen van verschillende betrokkenen
proberen we de problemen in beeld te brengen en oplossingen te vinden die kunnen ingezet
worden in toekomstige discussies over de nog bestaande schaaldaken in de haven.
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3.

Herbestemmingspotentieel

Er is geen standaardmethode om de waarde van vastgoed te bepalen aan de hand van het
herbestemmingspotentieel. Er bestaan wel enkele handvaten om dit potentieel in beeld te
brengen. 6 De aanpak voor herbestemming werd eerder al toegelicht in het rapport ‘Erfgoedbeleid’
dat deel uitmaakt van de Vervolgstudie Erfgoed Haven Antwerpen.
Het bepalen van het herbestemmingspotentieel bestaat uit 3 aspecten, die hier worden toegepast
op schaaldaken: fysiek mogelijk, juridisch mogelijk, financieel haalbaar.

3.1.

Fysiek mogelijk

Beschikbare ruimtes / structuren

Schaalconstructies voor magazijnen zijn sterk vergelijkbaar en hebben steeds dezelfde opbouw.
Het gaat om geschakelde, langwerpige loodsen met een overspanning van 15m tot 25m die van
elkaar gescheiden worden door dragende kolommen op regelmatige afstand. De ruimtes hebben
een afnemende hoogte naar de randen toe. Tussen de loodsen is de hoogte beperkt tot een 5-tal
meter.
In vergelijking met hedendaagse loodsen zijn ze relatief laag en zijn de overspanningen eerder
beperkt. Zeker geautomatiseerde magazijen zijn hoger en hebben minder dragende elementen.

Figuur 3-1 Traditioneel magazijn met gestapelde paletten (koffie) (Molenbergnatie)

Figuur 3-2

6

Volautomatisch magazijn voor cacao (Vollers)

Gebaseerd op Djajadiningrat B (2013) Waardering vanuit een herbestemmingspotentieel TUDelft
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Figuur 3-3 Loodsen aan het Albertdok
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Omvang van de site
Schaaldakloodsen zijn omvangrijk en werden ingeplant met voldoende ruimte voor aan en afvoer.
De loodsen aan het Albertdok waren samen 465m lang en 60m breed. De loodsen hadden een
overspanning van 15 meter. De sites hebben een aanzienlijke oppervlakte zijn in hoofdzaak
gelegen op de kades. De ruimte die ze innemen is binnen een haven felbegeerd.
Afmetingen van de beschikbare ruimtes
De schaaldakconstructies zijn geconcipieerd als grote magazijnen zonder compartimentering. Naar
hedendaagse normen zijn de loodsen relatief laag (ca. 8 m in het centrum, 5 meter aan de
langsgevel) en zijn de overspanningen eerder beperkt (max. ca. 20 m). Een aantal bedrijven maakt
nog steeds gebruik van de magazijnen voor de opslag van bv. koffie.

Figuur 3-4

Interieur van de afgebroken loodsen aan het Albertdok

Kwaliteiten van de ruimtes (licht, vrije hoogte,…)
De meeste schaaldakloodsen rijn voorzien van ramen in de kopgevels en/of lichtkoepels of
lichtstraten in het dak. Het is niet mogelijk om bijkomende lichtinval te voorzien via het dak, omdat
zulks de integriteit van de dakconstructie hypothekeert. Bijkomende openingen (deuren, ramen) in
de kopgevels zijn wel mogelijk. De vrije hoogte -vooral aan de langsgevel- is beperkt.
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Figuur 3-5
De loodsen aan de Oosterweelsteenweg hebben vensters in de kopgevel en
een overspanning van 25 m.

Leeftijd
De meeste schaaldaken in de haven zijn gebouwd tussen 1950 en 1970. Dat wil zeggen dat ze
meestal de leeftijd van 50 jaar overschreden hebben. Bij goed onderhoud zijn er geen problemen
die rechtstreeks met veroudering kunnen worden verbonden. Wel voldoen de gebouwen niet
langer aan de huidige Eurocode voor beton
Draagkracht van structuren
Schaalconstructies zijn slanke constructies die erg kwetsbaar zijn. Hoewel de betondekking op zich
relatief dik is, zijn ze erg gevoelig voor beschadigingen (fysiek, door waterinsijpeling). Daar waar de
gebruikte betonkwaliteit op zich niet het probleem is, is een goed onderhoud cruciaal. Daarbij zijn
bv. de kilgoten tussen de verschillende daken belangrijke aandachtspunten.
De kolommen waarop de daken rusten zijn cruciale elementen. Zij zijn vooral kwetsbaar als het
gaat over fysieke beschadiging (bv. door heftrucks).
De rest van de constructie (kopgevels) hebben geen structurele rol en vormen geen bijzondere
problematiek.
Bij hergebruik of herbestemming is het noodzakelijk om de actuele sterkte van de constructie te
bepalen. Dit is geen eenvoudige oefening. Het staat zou goed als vast dat ze niet voldoen aan de
huidige Eurocode inzake o.m. wind- en sneeuwbelasting. De eisen du nu gesteld worden zijn
strenger, o.m. met het oog op juridische aansprakelijkheid.
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De draagkracht bij brand is een bijzonder aandachtspunt. In het verleden zijn er slachtoffers
gevallen bij de brandweer na een plotse instorting van een schaaldakenloods tijdens het
nablussen. De betonnen schalen breken immers plots en zonder verwittiging (dit in tegenstelling tot
stalen structuren). Bovendien zijn de schalen structureel met elkaar verbonden en kan de instorting
van één schaal een domino-effect creëren. De brandweer zal daarom de schaaldakenloodsen bij
brand en na een eerste en korte bluspoging niet meer betreden. Omdat er zeer weinig tot geen
personeel aanwezig is, dat bovendien vrij gemakkelijk het gebouw kan verlaten, is gecontroleerd
laten uitbranden en voorkomen van brandoverslag naar andere gebouwen de aangewezen optie.
Flexibiliteit / aanpasbaarheid
De structuren van schaaldakloodsen zijn niet aanpasbaar. De verschillende schalen houden elkaar
immers in evenwicht en ook de schaal zelf is zo goed als niet aanpasbaar. Dit wil zeggen dat de
structuur van de loodsen niet aanpasbaar is. Enkel de wanden kunnen aangepast worden. Het is in
theorie mogelijk om loodsen weg te nemen, zolang de spatkrachten van de schalen opgevangen
kunnen worden.
Om tegemoet te komen aan de hedendaagse eisen inzake brandveiligheid zijn een aantal ingrepen
mogelijk:
-

Beperken van de brandlast: Door het beperken van de hoeveelheid opgeslagen
(brandbaar) materiaal kan de brandlast beperkt worden.
Compartimenteren: Door het aanbrengen van scheidingswanden kan de verspreiding van
het vuur vertraagd worden. De compartimentering is echter niet volledig, omdat de
dakstructuur doorloopt.
Het aanbrengen van actieve beschermingsmiddelen: De impact van brand kan beperkt
worden door het toevoegen van beschermingsmiddelen die geen structurele ingrepen
vergen:
o Sprinklers
o Detectiesystemen
o Brandwerende coating

Al deze ingrepen hebben tot doel om de verspreiding van de brand te vertragen en de impact op
de dragende constructie te beperken.
Vanuit de erfgoedwaarde lijken deze ingrepen in eerste instantie aanvaardbaar, aangezien de
waarde zich vooral situeert in de constructie zelf (schaaldak).

3.2.

Juridisch mogelijk

Bestemming
De juridische haalbaarheid is afhankelijk van het huidige en toekomstige bestemmingsplan. Alle
onderzochte loodsen liggen binnen bestemmingen die de huidige functie mogelijk maken. Binnen
havengebied is hertbestemming naar een meer publieke functie niet aan de orde. Hanger 29 op de
Rijnkaai is hier een uitzondering.
Erfgoed
De geïnventariseerde loodsen zijn niet beschermd. Enkel Hanger 29 is opgenomen in de
vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.
Brandveiligheid
Grosso modo bestaan er drie soorten wetgeving: de federale wetgeving, de wetgeving die uitgaat
van de Gewesten en de Gemeenschappen en de Europese regelgeving. Het is vooral de federale
regelgeving voor brandveiligheid die voor bedrijfsgebouwen met een industriële of niet-industriële
functie van belang is. De federale wetgeving is opgedeeld in zeven verschillende bijlagen.
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Bijlage 6, die sinds midden 2009 van kracht is, formuleert eisen voor industriële gebouwen zoals
productiehallen 7. Waar de oudere bijlagen expliciet en tot in de puntjes beschreven hoe men
bepaalde ingrepen moest uitvoeren, is dit in de nieuwere bijlage 6 niet meer het geval. Daar
worden eerder bepaalde voorwaarden gesteld (compartimentering, evacuatie, de integratie van
bepaalde installaties, enz.) die men aan de hand van een eigen aanpak moet trachten te bereiken.
Binnen bijlage 6 is er echter nog een indeling in klassen, meer bepaald in klasse A, B en C én
klasse C opslagplaats (geen productie activiteiten). Deze hangt af van de brandlast van een
gebouw: hoe meer brandbare goederen er zijn, hoe zwaarder de klasse en hoe strenger de eisen.
Een bedrijfsgebouw waarin er allerlei chemische activiteiten plaatsvinden, heeft bijvoorbeeld een
hogere brandlast dan een kleine opslagplaats. Klasse C (en klasse C opslagplaats) is de zwaarste
klasse (brandbelasting groter dan 900MJ/m²).
Brandweer Zone Antwerpen adviseert om in de loodsen bij een eventuele herbestemming
activiteiten te huisvestingen die voldoen aan klasse A, de laagste brandbelastingsklasse. Dit met
als doel de brandlast te beperken.
Vroeger bestond er een algemeen aanvaarde regel dat de maximum compartimentsgrootte beperkt
was tot 2.500 m2 en nu kan je met Bijlage 6 een groter compartiment bouwen door bijvoorbeeld
sprinklers te plaatsen. De schaaldakloodsen hebben vaak geen compartimenten en zouden dus op
deze wijze beter kunnen worden beschermd.
Naast de normering speelt ook de verzekerbaarheid van loodsen een rol. Zo zijn bv. Amerikaanse
verzekeringsmaatschappijen veel strenger dan Europese. De oorsprong van het (moeder) bedrijf
speelt dus een rol.

3.3.

Financieel haalbaar

In het kader van deze beperkte oefening zijn er geen financiële berekeningen gemaakt m.b.t. de
kost van herbestemming. Wel kunnen volgende bedenkingen worden geformuleerd.
Behoud als loods
-

Indien ze worden herbenut voor hun huidige functie, vragen de loodsen (indien goed
onderhouden) geen bijzondere investeringen in de structuur. Daar waar zich structurele
problemen voordoen dient een oplossing op maat te worden uitgewerkt.
Om de brandveiligheid te verhogen zijn niet structurele ingrepen mogelijk (sprinklers,
coating) die een beperkte meerkost hebben bij toepassing in bestaande gebouwen. Om
een gelijkwaardig veiligheidsniveau te bekomen, is een combinatie van bijkomende

7 Nieuwe gebouwen dienen te voldoen aan het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 “Basisnormen
brandpreventie” en zijn wijzigingen. Bijlage 6 (van kracht sinds 15/08/2009) is van toepassing op
nieuwe industriële gebouwen en de uitbreidingen aan bestaande industriële gebouwen. Bijlage 6
formuleert overzichtelijk en tot in detail beschreven de eisen voor nieuwe industriële gebouwen,
echter is het mogelijk om de maximale compartimentsoppervlakte te bepalen i.f.v. het al dan niet
toepassen van een verhoogde weerstand bij brand en/of het toepassen van een automatische
blusinstallatie. Hierin is bijlage 6 meer ‘performance based’ opgesteld vergeleken met de overige
bijlagen van de basisnormen.
De voorwaarden van bijlage 6 dienen bij nieuwe gebouwen integraal toegepast te worden. Voor
bestaande gebouwen die vergund werden voor in het voege treden van bijlage 6 hanteert
Brandweer Zone Antwerpen bijlage 6 als leidraad bij de evaluatie van de brandveiligheid.
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-

compartimentering en actieve brandveiligheidsmaatregelen (sprinklers, detectie,…)
mogelijk noodzakelijk. Deze analyse dient gebouw per gebouw afzonderlijk te gebeuren
Aanpassingen aan wanden en gevels zijn relatief gemakkelijk te realiseren omdat deze
niet dragend zijn.
Aanpassingen aan de dakstructuur en bv. de lichtstraten zijn zeer duur en daardoor zo
goed als uitgesloten.
Het aanpassen van deuren, poorten en ramen in de kopgevels is relatief eenvoudig.
Omdat het gaat om opslagplaatsen is het plaatsen van isolatie niet nodig.

Herbestemming
Momenteel is enkel Hanger 29 herbestemd. Daarbij zijn echter geen ingrepen uitgevoerd aan de
constructie, hoewel dit nodig lijkt te zijn (bv. dakbedekking). Bij gebruik voor bv. feesten wordt
gebruik gemaakt van een box-in-box principe, of worden toevoegingen gedaan om de loods beter
af te sluiten. Herbestemming voor een andere functie betekent meestal dat er meer mensen
aanwezig kunnen zijn in de loods. Hierdoor moet voldaan worden aan specifieke eisen rond
evacuatie e.d.m..
Voor Hangar 29 is (als onderwerp van een eindwerk) een volledige technische analyse uitgevoerd
voor de technische optimalisatie van Hanger 29 in functie van een mogelijke herbestemming. 8
Deze studie omvat een historische, constructieve en theoretische studie van ‘HANGAR
29’, inclusief (technische) voorstellen om het gebouw te herstellen en aan te passen aan het huidig
gebruik.

4.

Aanpak

Om te vermijden dat de schaaldaken volledig uit het Antwerpse Havenlandschap verdwijnen is het
van belang dat hun waarde door iedereen wordt herkend. Daarom wordt volgende aanpak
voorgesteld:
-

Voorafgaande analyse bij hernieuwing van concessie of aanvragen voor sloop /
functiewijziging.
Bepaling van het herbenuttingspotentieel voor de betrokken loodsen.
Overleg tussen de verschillende actoren (initiatiefnemer, Onroerend Erfgoed, havenbedrijf,
brandweer, …).

Afhankelijk van de aanleiding van de analyse kan bepaald worden of het behoud van de loodsen
wordt opgelegd als voorwaarde in concessie, of het behoud mogelijk is bij functiewijziging, of dat
sloop de enige optie is.

8

Absillis Dimitri (2006) Haalbaarheidsstudie voor de herwaardering van Hangar 29,
eindverhandeling Faculteit Ingenieurswetenschappen UGent

23

5.

Betrokken actoren

Havenbedrijf, dienst patrimonium

Elisabeth Wouters
elisabeth.wouters@portofantwerp.com

Agentschap Onroerend erfgoed

Martijn Kivit

Brandweer

Koen Van Looveren

Ingenieur structuren / brandveiligheid

Peter Buffel

Stad Antwerpen : dienst Monumentenzorg

Vicky Van Meynsbrugge

Ewald Wauters

Tractebel (projectleider erfgoedstudie)

Peter Buffel

Tractebel (expert bouwkunde)
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INLEIDING
De Vervolgstudie Erfgoed Haven heeft tot doel om het erfgoed in het Antwerpse zeehavengebied in
kaart te brengen en een gedragen gebiedsgerichte visie rond (onroerend) erfgoed te ontwikkelen. Op
basis hiervan wordt een uitgewerkt beleids- en ontwikkelingskader ontwikkeld voor de haven en haar
directe omgeving.
De studie vormt het vervolg op de studie ‘Ruraal Erfgoed Linkeroever die tussen 2010 en 2012 werd
uitgevoerd door ons consortium.
Deze opdracht heeft tot doel om erfgoedwaarden een volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling
van de Antwerpse haven en de gebieden die daaraan sterk gerelateerd zijn, zoals de
natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt bijzondere aandacht geschonken aan het creëren van
het nodige draagvlak bij alle betrokkenen.
In dit rapport wordt de informatie samengebracht die momenteel beschikbaar is in de inventaris
bouwkundig erfgoed en de beschermingsbesluiten. Deze werd verder aangevuld op basis van:
-

eigen studiewerk, onder meer in het kader van een aantal milieu-effectenrapporten;
recent (bouw)historisch onderzoek, bv. over de droogdokken;
Gericht desktoponderzoek naar erfgoedensembles in de haven (bv.bunkers en schaaldaken)
Aanvullend terreinonderzoek

In deze nota wordt het erfgoed ingedeeld in een aantal ensembles. Het gaat om ruimtelijk of
inhoudelijk samenhangende gehelen waarvan we aannemen dat ze op termijn een eigen benadering
kunnen nodig hebben. Het samenbrengen in ensembles laat ook toe om het aanwezige erfgoed reeds
te kaderen in een bredere context.
Elk hoofdstuk bevat een beschrijving van de historiek van het ensemble en een overzicht van de items
die er deel van uit maken. In de tekst en op de kaarten wordt via ID’s verwezen naar
-

De erfgoeddatabase (IDxxxx)
De inventaris Bouwkundig Erfgoed van Onroerend Erfgoed (RELICT_IDxxxxxx).

Voor de20ste eeuwse haven is ervoor geopteerd om een eerder thematische aanpak te volgen. Zo
worden, naast de verschillende dokken, de bruggen, sluizen en pakhuizen met schaaldaken
afzonderlijk besproken.
De items die besproken worden in deze nota zijn eveneens terug te vinden in de erfgoeddatabank die
in het kader van deze opdracht werd opgemaakt. In die databank is ook een groot aantal foto’s terug
te vinden.

De beschrijving van de reeds gekende erfgoedwaarden is overgenoen uit de Inventaris Onroerend
Erfgoed, zoals beschikbaar via https://inventaris.onroerenderfgoed.be (status 03/2016). Waar de
beschrijving werd aangevuld of aangepast wordt dit expliciet vermeld. Omwille van de leesbaarheid
van de tekst werden bronvermeldingen uit de bestaande inventaris niet overgenomen in dit rapport.
Nieuwe items zijn te herkennen aan RELICT_ID99xxxx.

Technum – UA - Gate

Inleiding

1

Het studiegebied voor deze opdracht omvat het volledige havengebied zoals afgebakend in het RUOP
Afbakening Zeehavengebied Antwerpen en het RUP Waaslandhaven Fase I. Daarnaast werden enkele
oude havengebieden toegevoegd. Deze inventarisatie omvat ankel het rechteroevergebied. De
inventaris voor het Linkeroevergebied is terug te vinden in de studie ‘Ruraal Erfgoed Linkeroever’. 1

Figuur 1-1

1

2

Afbakening studiegebied

Wauters E. (red.) Soens. T. Sergant. J. (2012) Ruraal Erfgoed Linkeroever: Onderzoek naar het ruraal erfgoed
in de Wase Polders, Deel II: Aanwezige erfgoedwaarden en waardering
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1.

LANDSCHAPSHISTORISCHE RELICTEN: POLDERDIJKEN,
WEGEN, WATERLOPEN EN KREKEN

1.1

Historiek: Landschap en inpoldering sinds AD 1000

1.1.1

Vertrekpunt: de laatmiddeleeuwse inpolderingsfase

1.1.1.1 Linkeroever
Over de eerste middeleeuwse ontginningsfase, en de mogelijke relicten die deze ontginning heeft
nagelaten in landschap of ondergronds, bestaat nog veel onduidelijkheid. In de middeleeuwen viel het
studiegebied Linkeroever grotendeels onder de heerlijkheid Beveren, tot 1335 in handen van de
dynastie van de heren van Beveren, tevens burggraven van Diksmuide en in het noorden begrensd
door de grafelijke Heerlijkheid Saeftinghe. Augustyn analyseerde het ontstaan en de ontwikkeling van
Kieldrecht en Verrebroek als systematisch ontwikkelde ontginningsdorpen, ontstaan op initiatief van de
heren van Beveren, en in de eerste plaats gericht op de ontginning van de uitgestrekte moeren in de
omgeving van beide kernen die gesitueerd waren op hoger gelegen zandige opduikingen, te midden
van moerassige gebieden. Kieldrecht zelf is één van de jongere ontginningscentra, wellicht pas in of
kort voor 1238 gesticht (Augustyn, 1999, p. 38; De Kraker, 2007, pp. 28-29). Onmiddellijk ten
noordwesten van het dorpscentrum van Kieldrecht, vinden we een tweede ontginningscentrum terug
dat van belang is voor het studiegebied, met name Hulsterlo (ongeveer ter hoogte van het actuele
Nieuw-Namen), waar de Norbertijner monniken van Drongen een uithof exploiteerden rond een eigen
kerk of kapel. Rond 1570 blijkt het domein van Hulsterlo2 hoofdzakelijk uit percelen bos te bestaan,
voor een deel het resultaat van recente herbebossingspogingen op ‘uitgedolven’ moergronden (De
Kraker, 2007, p. 29). De precieze chronologie en geografie van die veenontginningen zijn moeilijk
exact vast te stellen. Naar analogie met bodemkundig onderzoek in naburige gebieden kunnen we
vermoeden dat meer landinwaarts het veen dagzoomde tot in de late middeleeuwen (en we dus van
open veenmoerassen kunnen spreken), terwijl meer Scheldewaarts het veen ook rond 1300 al bedekt
was met sediment uit de Schelde. Wanneer we rond 1570 voor het eerst een nauwkeurig inzicht
krijgen in de geografie van het studiegebied, treffen we dit middeleeuwse (veen-)ontginningslandschap
nog aan in het noordwestelijke deel van het gebied (overeenkomend met delen van de Prosper- en
Nieuw-Arenbergpolders) onder de vorm van de ‘moeren’ van Casuwele en Ter Venten (zie figuur xxx)
In het zuidwestelijk deel van het studiegebied, ten zuiden van de zogenaamde ‘Molendijk’, die de
huidige Nieuw-Arenbergpolder dwars doormidden sneed, werd het landschap echter vanaf de
veertiende eeuw grondig getransformeerd door nieuwe inpolderingen, volgend op perioden van
wateroverlast die het hele gebied ten zuiden en oosten van Kieldrecht troffen (en wellicht een gevolg
waren van zowel de veenontginning zelf als het geleidelijk opdringen van het getij op de Schelde na de
geleidelijke doorbraak van de Westerschelde in de veertiende eeuw) (Mijs, 1973, pp. 43-55; Van
Gerven, 1977).
In 1353 stelde de Vlaamse graaf Lodewijk van Male een commissie in die de bedijkingswerken bij
Kieldrecht en Kallo moest coördineren (uitgegeven door: Van Gerven, 1977, pp. 147-149; Wolters,
1869, pp. 5-7). De daaropvolgende jaren werden belangrijke bedijkingswerken uitgevoerd in het
gebied ten oosten van Kieldrecht, bij Verrebroek en Kallo. De meeste auteurs (Van Gerven, De Kraker,
Augustyn, Gottschalk) gaan ervan uit dat toen de basis werd gelegd voor de Oude Polder van
Kieldrecht, de Polder van Aandorp, en misschien zelfs de polders van Sint-Anthonis Noord- en Zuid,
zoals die op de kaart van 1574 zichtbaar zijn (Augustyn, 1977, p. 56; De Kraker, 2007, p. 21;
Gottschalk, 1984, pp. 246-247,276-277; Van Gerven, 1977, pp. 147-165). Echter, het grootste deel
van dit gebied ten zuiden van de Molendijk, werd opnieuw overstroomd in de late veertiende en de
vroege vijftiende eeuw (naar aanleiding van de stormvloeden van 1374/75 en 1404), en, wat

2

Een afbeelding van het domein van Hulsterlo is te zien op de kaart van 1575 (RAG, Kaarten & Plans, 2455).

Technum – UA - Gate

Landschapshistorische relicten: Polderdijken, wegen, waterlopen en kreken

3

Kieldrecht betreft, pas na de zogenaamde Slijkkoop van Aandorp van 1434 terug ingepolderd, deze
keer in hun definitieve vorm tot de Farnese-inundaties van de jaren 1580.

Gedreven door geldnood, en na zorgvuldig lobbywerk van een groep investeerders met banden in de
Bourgondische administratie, verkocht hertog Filips de Goede in 1431 de ‘schorren’ tussen Kieldrechtdorp in het westen, de Molendijk en het moer van Ter Venten in het noorden, de Schelde in het
oosten, en de reeds eerder bedijkte Melsele- en Beverenbroek in het zuiden. In deze zogenaamde
Slijkkoop of Grote Koop van Aandorp is de quasi totaliteit van het studiegebied inbegrepen, met
uitzondering van de bovengenoemde moergebieden van Casuwele en Ter Venten. In het studiegebied
werden ten gevolge van deze Slijkkoop nog in de vijftiende eeuw de Oude Polder van Kieldrecht, de
polders van Aandorp, Sint-Anthonis-Zuid en Sint-Anthonis-Noord ingedijkt, gevolgd in 1567 door de
Doelpolder. Uit de verkoop, die per opbod gebeurde, en uiteindelijke de kolossale som van 2000 lb.
Groten Vlaams opleverde, blijkt dat de term ‘schorren’ een heel diverse lading dekte: behalve om
recent opgeslibde gronden, kreken en slikken, ging het evengoed om ‘moeren’, ‘weilanden’ of
‘landerijen’, ‘rietlanden’, ‘woestijnen’ en ‘braaklanden’, waarvan zeker een deel nog door particulieren
in gebruik was (De Kraker, 2007, p. 21; Mijs, 1973, pp. 51-52; Van Gerven, 1977, pp. 207-217; een
uitgave van de 'Slijkkoop' in: Wolters, 1869, pp. 27-38).
Aan de hand van eerstegraads kopieën van de oudste bekende kaart die de configuratie van de
polders anno 1575 geeft, kunnen bovengenoemde elementen redelijk nauwkeurig gesitueerd worden
ten opzichte van het huidige landschap. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat het
slechts een midschalige kaart betreft en de grote “cartografische doorbraak” binnen het gebied een
aantal decennia later plaatsvond en we dus niet over gedetailleerde grootschalige kaarten van de
periode vóór de Farnese-inundaties beschikken.

Figuur 1-1

Huidige polders t.o.v. oude polders. Geprojecteerd op kaart van 1575 (latere kopie), net
voor de inundaties van 1576-1585 (ARA, Arenbergfonds, 1051, eigen bewerking).

1.1.1.2 Rechteroever
De allereerste bedijkingsactiviteit rond Antwerpen wordt vaak gesitueerd in de 11 e eeuw (de Inventaris
Onroerend Erfgoed 120650 ‘Berendrecht’ schuift bijvoorbeeld 1037 naar voor) maar dergelijke vroege
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vermeldingen worden doorgaans niet ondersteund door historische bronnen. Hoogstens kan een
analogie verondersteld worden met de eerste dijktoponiemen langsheen de Noordzeekust die kort na
het jaar 1000 verschijnen (Asaert, p. 65). De oudste historische bron betreft de koestelle van
Oosterweel, een beweid schor, dat in 1161 wordt vermeld en later doorleefde in de
Koestelleweg/Kastelweg stroomafwaarts van de dorpskern van Oosterweel(Leenders, 2013, pp. 23-24).
Deze oudste ontginningen waren wellicht beschermd door lokale zomerdijkjes, die vervolgens
uitgebouwd werden om meer een permanente bescherming tegen het water te bieden (en ook
akkerbouw en bewoning mogelijk te maken).

Figuur 1-2

Lokale omdijking Oosterweel (Leenders, 2013, p. 24)

De eerste lokale bedijkingsactiviteiten vonden dus plaats in het zuiden van de Antwerpse polders
(Oosterweel en de aangrenzende Steenborgerweerd in de ‘delta’ van het Schijn) en daarnaast ook in
het noorden bij Zandvliet (waar de hertog van Lotharingen, markgraaf van Antwerpen in 1154 bedijkte
en onbedijkte gronden aan de Sint-Michielsabdij in Antwerpen schenkt, die er nog voor 1170 grote
bedijkingswerken onderneemt (Leenders, 2013: 25; Asaert, 66). Pas later – zijn dan deze lokale
bedijkingen voor het eerst door een min of meer aaneensluitende Scheldedijk verbonden, wat ook
gepaard ging met het afdammen van de natuurlijke waterlopen en geulen die het gebied doorkruisten,
en wat tot het ontstaan van plaatsen als Oordam (zie Figuur 1-3) en Kokesdamme in de
Steenborgerweerd leidde).
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Figuur 1-3

Dorpen en gehuchten op rechteroever rond 1560, Ordam in rood aangeduid (Van
Deventer,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/1560_Zeeland_v_Deventer.jpg )

Wanneer dergelijke doorlopende Scheldedijk ontstond is onduidelijk: de meeste auteurs gaan uit van
de tweede helft van de twaalfde eeuw (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 56), maar het bewijs hiervoor
ontbreekt. En gezien ook in de eerste helft van de dertiende eeuw volop lokale polders gecreëerd
werden, is de aanwezigheid van dergelijke doorlopende Scheldedijk in de twaalfde eeuw ons inziens
niet bewezen. Naast de ringdijken en de Scheldedijk, ontstonden in de (late) twaalfde en dertiende
eeuw ook zijdewendes die landinwaarts liepen (vaak langsheen oudere geulen), en achterkades die het
regenwater dat vanuit het hogere zandgebied kwam toegestroomd, dienden tegen te houden (de
‘Goordijk’, ‘Gradijk’ of ‘Sprangdijk’ die aan de oostzijde van het gebied geattesteerd is) (Leenders,
2013, pp. 27-28).
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Figuur 1-4

Ontwatering bij Ekeren, Merksem en de Goordijk (Leenders, 2013, p. 28)

Ook in de twaalfde eeuw ontstonden op de hogere, zandige, opduikingen (‘donken’, ‘geesten’ of
‘horsten’ genaamd), meer permanente bewoningskernen: Wilmarsdonk, Oorderen, Lillo, Berendrecht,
die allemaal voor het midden van de dertiende eeuw vermeld worden. Enkel Oosterweel – nochtans
één van de vroegst vermelde polderdorpen (1155) - ontstond niet op dergelijke zandige opduiking
(Leenders, 2013, p. 23). Tussen de zandige opduikingen lag ook een uitgestrekt veengebied: het moer
van Oorderen en Lillo, die als ‘woeste grond’ door de markgraaf van Antwerpen annex hertog van
Brabant werd toegeëigend. Stukken van dit moer werden vervolgens uitgegeven aan zowel kerkelijke
instellingen als particulieren (Leenders, 2013, p. 29). Bijvoorbeeld ontvangen op 20 november 1306
Pieter Arnoudszoon van Oorderen en Wouter Bortsard van Wilmarsdonk twee bunder moer die
toebehoord hadden aan wijlen heer en kanunnik Godevaert de Rode en nadien aan diens zoon met als
kanttekening dat dit land 'ute ghinghe ende ridende bleve' ('rijdend' = verdronken)
(Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be)
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In de loop van dertiende eeuw stimuleerden particuliere investeerders volop lokale ontgininngen, zowel
in het laaggelegen gebied als op de helling naar de hogere zandgronden, waar bij Stabroek, Ekeren en
Hoevenen rond 1245 een systematische verkaveling ontstond, die enige gelijkenissen met de
Hollandse cope-gebieden vertoont. Daarbij zien we duidelijk een aantal lokaal machtige figuren aan het
werk – zoals Hugo Nose en Gillis van Attenhove – met banden in zowel de regionale adel (de heer van
Breda en de hertog van Brabant) en in het Antwerps stadspatriciaat, die samen een gebied van
ongeveer 3000 hectare groot in cultuur brachten, en er ook toelating kregen om een eigen kerk en
parochie op te richten (Leenders, 2013, pp. 32-33).
Op het einde van de dertiende eeuw zouden echter omvangrijke overstromingen plaatsvinden (zie ook
1.2) waarbij vooral Berendrecht en Lillo zwaar getroffen werden. In 1272 braken vele dijken in het
Noordland van Zandvliet zijn door. In 1284 worden de herstellingswerken aangevat. De werken
strekken zich uit van Berendrecht tot Ossendrecht. Behalve de 'zeedijk' (d.i. een Scheldedijk) wordt
ook een sidewinde tussen Oordam tot bij de kerk van Zandvliet vermeld (zowat 7 à 8 km afstand). Op
23-28 januari 1272 wordt een akkoord tussen het O.-L.-Vrouwekapittel en de Sint-Michielsabdij
omtrent de herstelling van de doorgebroken dijken van Noordland-Zandvliet bereikt
(Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). In de 14e en 15e eeuw zouden verdere
omvangrijke herbedijkingswerken worden uitgevoerd (Leenders, 2013, pp. 39-41). Zo worden in 1425
nieuwe indijkingswerken en de nieuwe verdeling van de 'herverste' (d.i. op het water herwonnen)
landen voltrokken (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). Deze werken resulteerden in
de loop van de vijftiende eeuw – opnieuw ? - in een geheel gesloten Scheldedijk, van Antwerpen tot
aan de grens (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 59).

Figuur 1-5
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Reconstructie ca. 1570.
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1.1.2

Inundaties

1.1.2.1 Oudste vermeldingen
We vinden reeds vroeg vermeldingen van diverse overstromingen (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal
via www.avbg.be). Het onderscheiden van feit en fictie is daarbij niet altijd eenvoudig. Heel wat
middeleeuwse overstromingen zijn louter gekend uit latere kronieken, die zowel de chronologie als de
impact van de overstromingen sterk overdrijven (zie algemeen Soens, 2013). Zo vinden Leenders
(2013, p. 35) Gottschalk geen enkel bewijs van schade aangericht door stormvloeden in 1228, 1234 en
1239. In of kort voor 1284 en opnieuw in 1287/88 waren er wel belangrijke overstromingen die schade
aanrichtten bij Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht en tot belangrijke herbedijkingswerken
noopten. Berendrecht zou zodanig bedreigd geweest zijn dat de kerk in 1329-30 verplaatst werd naar
de huidige locatie (Inventaris Onroerend Erfgoed 120650; wellicht gebaseerd op Goetschalckx,
Geschiedenis Bisdom Antwerpen, II, 96-102). Dat Berendrecht en Lillo tussen 1288 en 1340
overstroomd bleven, zoals ook Leenders (2013, p. 39) veronderstelt, is wellicht overroepen. Mogelijk
speelden ook nieuwe overstromingen zoals de Sint-Clemensvloed van 1334 die zeker op de
Linkeroever een grote impact had, een rol (zie kaart Soens, 2013, p. 294). Wel werden in 1340 grote
dijkversterkingswerken bij Stabroek, Lillo en Berendrecht geïnitieerd, die voor het eerst een directe
coördinatie door de hertog van Brabant zagen. De nog bestaande ‘Hertogendijk’ is daar een relict van.
Overstromingen vanaf de late veertiende eeuw zijn doorgaans veel beter gedocumenteerd. Terwijl
veertiende eeuwse overstromingen zoals 1334 maar ook 1375 het gebied nog vanuit de Oosterschelde
bereiken, zien we vanaf de vijftiende eeuw, bijvoorbeeld bij de stormvloed van 10 april 1446, dat het
water het studiegebied ook vanuit de Westerschelde-bereikt (Soens, 2013, pp. 295-296). Toenemende
getijde-invloed noopt al in 1420 de bouwers van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk om rekening te
houden met een verhoogde waterstand van de Schelde.
5 november 1530 is er sprake van de Sint-Felixvloed. De dijk van Borgerweert begeeft het, waarbij
sommige van de latere ‘welen’ ontstaan. Eveneens op linkeroever, breekt twee jaar later, in 1532, de
dijk over het Veer (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). Ook “Anno 1551. den 15.
February, 's Maendachs ten tien ure, is geweest t' Antwerpen den vyfden hooghen Vloet, die seer
groote schade gedaen heeft. In Zeelant liepen veel Dorpen onder met desen Vloet, als het Badt, den
Fynaert, Enkelen, voort Zantvliet, Ossendrecht ende meer andere”. Ook op 15 januari 1552 (17u) vond
er een uitzonderlijk hoge vloedplaats, het water rees in Antwerpen ongeveer een decimeter hoger dan
in 1530 (Sint-Felixvloed)3. Tijdgenoten spreken van de vierde grote vloed. In Hoboken begaf de
Scheldedijk, in Vlaanderen ontstond het Geuzenweel bij de doorbraak van de dijk tegenover
Oosterweel gelegen. Op 1 november 1570 vond de Allerheiligenvloed plaats (stormvloed) waarbij het
Land van Saeftinghe grotendeels onder het water verdween. Ook de Noorderpolders overstroomden in
1570 en ontstond na een dijkdoorbraak ontstaat een Scheldekreek. Een restant ervan, 'De Grote Geul',
ligt vandaag tussen de spoorbundels van het vormingsstation Antwerpen-Noord en de Noorderlaan.
Deze zware rampen duiden ondermeer op een verhoogde getijdewerking van de (Wester-)schelde
(Over het ontstaan van de Westerschelde is meer te lezen in: Soens, 2013). Deze Allerheiligenvloed
van 1570 had verregaande gevolgen voor het poldergebied ten Noorden van Antwerpen. De polders
van Oosterweel, Wilmarsdonk en Oorderen kwamen onder water te staan. (Bredael & Huyghebaert,
1984, p. 61).

1.1.2.2 Moedwillig doorsteken dijken tijdens de Tachtigjarige oorlog
Op het eind van de zestiende eeuw werd tabula rasa gemaakt met het middeleeuwse landschap op
Linkeroever, en in mindere mate op rechteroever. Niet door stormvloeden – hoewel die ook hier grote
schade aanrichtten – maar door doelbewuste, militaire inundaties tijdens de Spaanse Reconquista van
de Zuidelijke Nederlanden en het Beleg van Antwerpen onder Alexander Farnese in de jaren 1582-85.
Voornamelijk langs twee grote doorbraakgaten in het noorden bij Saeftinghe en in het zuiden bij het
fort De Perel, beide doorgestoken in 1583, zou het Scheldewater decennialang grote delen van het
Waasland onder water zetten. Dat de militaire inundaties zoveel schade aanrichtten, kwam door een

3

Guns, Antwerpse Noorderpolders, 8-9 vermeldt verkeerdelijk 1551 (door het niet omrekenen van de toen
vigerende Paastijl).
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combinatie van factoren, waaronder de net in de zestiende eeuw sterk toenemende getijdeninvloed op
de Schelde, de lage ligging van delen van het gebied, en daaraan gekoppeld de verregaande gevolgen
van de middeleeuwse ontginning en drainage van de talrijke veenreserves in het Waasland. Zowel de
intensieve veenontginning die zich in de late middeleeuwen rond Ter Venten en Casuwele
concentreerde als akkerbouw op gebieden met veen in de ondergrond, zorgden na verloop van
eeuwen voor verregaande inklinking, oxidatie en dus bodemdaling. Overal langsheen de Noordzeekust
had de veenproblematiek na eeuwen van intensief middeleeuws landgebruik de ecologische
kwetsbaarheid van kustgebieden voor overstromingen aanzienlijk verhoogd (Van Dam, 2001, pp. 3245).4 Op linkeroever was de impact van de inundaties wellicht het geringst in de – hoger gelegen –
Doelpolder.

Figuur 1-6

4
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Gevolgen van de inundaties op Linkeroever (Kaerte van de Vier Ambachten,
Scheepvaartmuseum Amsterdam, ca. 1625).

Voor de veenontginning in het Waasland: Augustyn (1999)
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Ook op rechteroever waren de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog dramatisch: opeenvolgende
dijkverwoestingen gedurende het beleg van Antwerpen (1584-85) maken een waterlandschap van de
benoorden de stad gelegen polders. Deze staan blank vanaf Zandvliet tot Borgerweert. Ordam is
definitief van de kaart verdwenen (zie Figuur 1-6), Oorderen en Wilmarsdonk zijn eilanden, Oosterweel
bijna volkomen verdronken. Oost-Westwaarts gezien zijn pas de ongeveer op 5 m of hoger gelegen
delen niet overstroomd (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be).

Figuur 1-7

Oordam in verdronken toestand tijdens de Tachtigjarige Oorlog (Rijksmuseum
Amsterdam).

De reconstructie van ca. 1620 (Figuur 1-8) geeft de dramatische gevolgen van de Tachtigjarige oorlog
uitstekend weer. Zowel op Linkeroever als op rechteroever is een groot deel van het landschap
blootgesteld aan het water. Uitzonderingen zijn de (hoger gelegen) gedeelten rond Verrebroek en
Oorderen, evenals de “drijvende” Doelpolder (hier al in moderne vorm ingedijkt). Recent onderzoek
wijst er wel op dat de ‘overstroomde’ gebieden niet noodzakelijk volledig door de mens verlaten
werden: ook in het theoretisch overstroomde gebied kwam vaak nog heel wat activiteit voor én
woonden doorgaans zelfs mensen. Het voorstellen van een gebied als ‘verdronken’ moet gezien
worden als onderdeel van een strategie ter voorbereiding van de herbedijking: gezien de vroegere
bewoners en grondbezitters er niet in geslaagd waren hun gronden te herbedijken, werden deze
gronden volgens het vigerende dijkrecht als ‘geabandonneerd’ (verlaten) aanzien, waardoor ze door
nieuwe eigenaars konden worden overgenomen. De vele processen die hierover gevoerd werden,
tonen aan dat het ‘verlaten’ karakter vaak een juridische fictie was (zie Goossens, Reyn, Soens, &
Willems, 2015).
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Figuur 1-8

Reconstructie ca. 1625-1630

Figuur 1-9

Overzicht inundaties (Guns, 2008, p. 38).
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1.1.3

De vroegmoderne en moderne bedijkingen

1.1.3.1 Overzicht bedijkingen linkeroever
Herinpolderingen werden vertraagd omwille van het militaire belang van het gebied op de grens tussen
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, met enkele Staatse (Nederlandse) forten (o.m.
Liefkenshoek) als eilandjes in Spaans gebied. Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) maakte een
voorlopig einde aan de vijandelijkheden tussen de Spaanse Habsburgers en de Republiek der
Verenigde Provinciën, waardoor de opening ontstond waar veel grondeigenaars en investeerders op
wachtten. Overal langsheen de Westerschelde volgden de eerste octrooien tot herbedijking vrij snel na
het ingaan van het Twaalfjarig Bestand (Van Cruyningen, 2006). In die relatief korte periode werden
zowel de Doelpolder (1613-14), als de polders van Sint-Anna en Ketenisse (1613-14), de polders Rode
Moer, Zalegem en Sint-Gillisbroek (1615), Hoog-Verrebroek en Turfbanken (1616), Beverenpolder
(1619) en Vrasenepolder en Extensiepolder (1622) drooggelegd. Toen na de dood van aartshertog
Albrecht de oorlog opnieuw opflakkerde, vielen ook de herinpolderingen stil. De KoningsKieldrechtpolder verkreeg haar octrooi in 1617 nog net voor het uitbreken van nieuwe
schermutselingen, maar de werken lagen vervolgens een tijdlang stil. Na de Vrede van Münster
werden de inpolderingen snel hervat, met de realisatie van de Kallopolder (1649-53), de KoningsKieldrechtpolder (1649-54), de Luyspolder (1650) en het Paardenschor (rond 1650). Later volgden nog
de kleine Real- en Krankeloonpolders (voorzien van een zomerdijk in 1663 en definitief ingepolderd in
1677), de Oud-Arenbergpolder (1667-88) en de Nieuw-Arenbergpolder (voltooid in 1784). In deze fase
was de rol van kerkelijke instellingen kleiner. De investeringen gebeurden nu veelal onder invloed van
eerst grootgrondbezitters (renteniers, handelaars e.a. uit o.m. Antwerpen), zoals bijvoorbeeld in de
Doelpolder, en later vooral de hertogen van Arenberg (die het Land van Beveren in handen hebben),
zoals in de Oud- en vooral Nieuw-Arenbergpolder (Van Gerven, 1977, pp. 327-503).
Na 1789 neemt het belang van de familie Arenberg in de landschapsgeschiedenis van het studiegebied
nog verder toe. De Prosperpolder wordt volledig onder impuls van de hertogen van Arenberg
aangelegd (1846) en geëxploiteerd. Op het vlak van waterbeheer treedt in de moderne periode een
zeer geleidelijke tendens naar centralisatie en eenmaking op. De individuele polders van het
studiegebied gaan zich in toenemende mate concentreren in grotere polderverbanden. In 1691 waren
reeds de Generale Vrije Polders van de Landen van Waas en Beveren opgericht, maar in 1872 werden
deze omgevormd tot de Vereniging van de polders van het Land van Waas (Van Gerven, 1977, pp.
464-483,509-608).

Doelpolder
In 1567 werd een octrooi uitgegeven dat de start vormde voor de inpoldering van de oude of grote
Doelpolder. Het octrooi en enkele kaarten zijn bewaard, waardoor we ons een vrij goed beeld kunnen
schetsen van de situatie. Bovendien gaat de beroemde Brabantse dijkexpert Andries Vierlingh in zijn
‘Tractaet van Dijckagie’, geschreven kort voor zijn dood in 1579, uitgebreid in op de bedijking van de
Doelpolder, waarbij hij zelf het lastenkohier van de bedijking integraal opneemt – meteen een teken
voor de ‘internationale’ bekendheid van de polder in de late zestiende eeuw (uitgegeven door: De
Hullu & Verhoeven, 1920). De polder was een stuk groter dan de huidige. De bedijking omvatte
immers niet enkel de middeleeuwse ‘Doelen’, maar ook het in het meer noordelijk gelegen Luys,
vandaag grotendeels op Nederlands grondgebied (ondermeer het oostelijk deel van de actuele
Hedwigepolder). De inpoldering vroeg om een grote investering en die werd vooral gevonden bij rijke
Antwerpse ondernemers. Maar al in 1583 staken de opstandige geuzen de dijk door en overstroomde
een groot deel van de polder (Van Roeyen, 2007, pp. 77-89; Van Gerven, 1977, pp. 305-315).
Het zou tot 1613-14 duren voor het gebied opnieuw bedijkt werd, ditmaal kleiner dan de polder van
1567. Het was verre van vanzelfsprekend om een octrooi te bemachtigen. Het gebied lag midden in
het strijdveld tussen de Spaanse Nederlanden en de Republiek, met Liefkenshoek als Staats fort
midden in Spaans gebied. De Noord-Nederlanders gaven het tactisch overstromingsgebied dat het fort
beschermde niet graag op. Het was dan ook wachten tot het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) voor de
toestemming verkregen kon worden om Doel opnieuw in te polderen, en zelfs dan nog was er heel wat
lobbywerk nodig bij beide regeringen. Uiteindelijk slaagden de grondbezitters er in 1613 en 1614 in
een octrooi van zowel de Spaanse als Noord-Nederlandse regering te verkrijgen. De aanvragers waren
rijke ondernemers en edellieden, voor een groot deel uit Antwerpen. Ze probeerden (niet geheel
onterecht) de herindijking te formuleren als iets in het belang van de hele bevolking van Antwerpen en
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omstreken, omdat de Schelde anders zou volslibben en vaarroutes naar de stad onbruikbaar zouden
worden. De nieuwe polder was een stuk kleiner dan de oude, omdat het erg duur zou zijn de grote
polder van weleer geheel in te dijken. Het noordelijke (Luis) en westelijke deel van de zestiendeeeuwse Doelpolder vielen buiten de nieuwe bedijking (Van Roeyen, 2007, pp. 93-101; Van Gerven,
1977, pp. 336-378).

Figuur 1-10

Relatie tussen oude en nieuw-bedijkte (kleinere) Doelpoder (ARA, Kaarten & plans II,
8623)

Rond 1660 werd de Paardenschor ingedijkt, net buiten de polder. We weten de precieze datum niet,
maar het moet rond deze datum geweest zijn, want in 1663 kwam er een ‘Conterboek’ en een
‘Bestekboek’ van de schor uit (Mijs, 1973, p. 90). Rond 1715 verging die weer, om in 1899 heringedijkt
te worden met een zomerdijk (Mijs, 1973, pp. 90-92,113; Van Gerven, 1977, p. 451; Wolters, 1869,
pp. 181-183,222-225,547-550).

Konings-Kieldrechtpolder
De Konings-Kieldrechtpolder of Vredepolder werd ingedijkt in 1649-1654. Delen van de huidige
Konings-Kieldrechtpolder en het studiegebied ‘Grote Geule’ (ID1493, RELICT_ID 135197), waren
wellicht ook al in oudere bedijkingen begrepen, ondermeer in de bedijkingen na 1353 (zie hoger).
Duidelijker is dat het oostelijke deel van wat vandaag de Grote Geule is, bedijkt werd bij de bedijking
van de Oude Polder van Kieldrecht na de Slyccoop van Haendorp (dus tussen 1431 en 1478). Op de
kaart van 1575 (figuur xxx) is duidelijk te zien dat het oostelijk en vandaag breedste deel van de Geule
op dat ogenblik gewoon ‘land’ was, inbegrepen in de Oude Polder van Kieldrecht. Het westelijk deel
van de Grote Geule, buiten de westelijke dijk van de oude Kieldrechtpolder (de Zwarten Gemetsten
Dijk, zie verder), bestond in 1574 al uit lage en drassige ‘leechten’. Een deel van het gebied was toen
nog vochtig veengebied dat gebruikt werd voor de exploitatie van turf en zout (Van Gerven, 1977, pp.
144-229; Wolters, 1869, pp. 27-38). Net als de andere polders werd de oude Kieldrechtpolder
doorgestoken in 1583 tijdens het beleg van Antwerpen (Van Gerven, 1977, pp. 305-315).
In 1617 werd een octrooi tot herindijking verleend, maar doordat de spanning tussen het Zuiden en de
Republiek weer oplaaiden, zou het nog tot 1649-1654, vlak na de Vrede van Münster die het einde
betekende van de Tachtigjarige Oorlog, duren tot de werken konden worden voltooid (Van Gerven,
1977, pp. 441-445).

Kallopolder
De nieuwe polder van Kallo zag het levenslicht in de periode 1649-1653. De oude polders van de
”slyccoop van Haendorp” stonden model voor de ruimtelijke indeling van de nieuwe polder. De nieuwe
polder werd in zijn geheel afgebakend door een grote zeedijk, maar de dijken tussen de verschillende
14
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deelpolders – namelijk de vroegere polders Sint-Anna, Sint-Niklaas en Haendorp en de wijken ”den
Brandt” en ”Cattenelleboghe en Priestragie” – bleven als relicten in het landschap aanwezig (De Graef,
2012).

Figuur 1-11

Kallopolder vlak na bedijking, 1679 (ARA, Kaarten en plans II, 8619)

Oud-Arenbergpolder
De Oud-Arenbergpolder werd aangelegd tussen 1667 en 1688. Een eerdere bedijking van delen van
het gebied in het derde kwart van de veertiende eeuw is mogelijk, maar onzeker. Tussen 1431 en
1478 werd het gebied zeker drooggelegd, na de Slyccoop van Aendorp, die betrekking had op een
groot deel van het studiegebied. Het gebied bestond toen uit Aendorp, de Oude polder van Kieldrecht
en de St.-Anthonius-Noordpolder. Een klein stuk van de huidige polder lag in de toenmalige St.Annapolder, die werd ingedijkt tussen 1513 en 1517 (Van Gerven, 1977, pp. 144-229). In 1583
vergingen deze polders, doorgestoken in het beleg van Antwerpen (Van Gerven, 1977, pp. 305-315).
De inpoldering van 1667-1688 gebeurde onder impuls van de familie van Arenberg, zij het samen met
andere grootgrondbezitters (in tegenstelling tot de recentere Nieuw-Arenberg- en Prosperpolders, waar
de Arenbergfamilie volledig centraal stond). De Arenbergs hadden het Land van Beveren verworven en
verkregen daarmee alle grond die eigenaars niet konden of wilden herinpolderen (Roegiers, Derez,
Nelissen, Tytgat, & Verbrugge, 2002). Het octrooi werd uitgevaardigd op 9 maart 1667. De elementen
die we eerder bij andere octrooien al tegenkwamen, zoals de organisatie met een dijkgraaf en
dijkbestuur en belastingvoordelen, zien we ook hier weer. Ook hier hadden enkel grote eigenaars
(gelanden) stemrecht, al lag de grens hier op 30 gemeten (13,37 ha) (Wolters, 1869, pp. 198-208). De
verkaveling gebeurde in 1688 door blinde loting (Van Gerven, 1977, pp. 453-456; Wolters, 1869, pp.
229-233).
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Figuur 1-12

Bedijking Oud-Arenbergpolder en relatie met de vroegere geïnundeerde polders (ARA,
Kaarten & Plans II, 8562)

De reconstructie van ca. 1690 (Figuur 1-19) toont het tot dan toe bedijkte gebied op linkeroever. Het
gebied ten Noorden van de Oud-Arenbergpolder is nog altijd geïnundeerd

Nieuw-Arenbergpolder
De Nieuw-Arenbergpolder werd voltooid in 1784. Net als bij de Doelpolder, de KoningsKieldrechtpolder en de Oud-Arenbergpolder is een indijking van delen van het gebied rond 1353- 1365
gevolgd door nieuwe overstromingen in het laatste kwart van de 14 e eeuw en de vroege 15e eeuw
mogelijk, zonder dat precieze grenzen aan te duiden zijn. Zeker is een indijking van het deel ten
zuiden van de Molendijk tussen 1431 en 1478 na de Slyccoop van Haendorp, met daarboven het
Vensche Moer, met Ter Venten als belangrijkste nederzetting (Van Gerven, 1977, pp. 144-229). Een
deel van de oude, grotere Doelpolder van 1567 (zie hoofdstuk 0) viel eveneens in de actuele NieuwArenbergpolder. In 1583 werden al deze polders doorgestoken (Van Gerven, 1977, pp. 305-315).
Het octrooi voor de huidige inpoldering werd verleend in 1729, maar het zou nog tot 1784 duren voor
er aan de slag werd gegaan. Het initiatief ging bijna uitsluitend uit van de hertogen van Arenberg, met
slechts een kleine mede-investering van 5% door Théodore de Jonghe (Van Gerven, 1977, p. 495).
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Figuur 1-13

De Nieuw-Arenbergpolder vlak na bedijking (ARA, Kaarten & Plans II, 8599)

De reconstructie van ca. 1790 (Figuur 1-21) toont dat op linkeroever, met uitzondering van de latere
Prosperpolder, het hele gebied herbedijkt is.

Prosperpolder
De Prosperpolder is met een indijking in 1846 de nieuwste van de polders binnen het studiegebied op
linkeroever. Tussen 1567 en 1583 lag het gebied in de oude polder van Doel en het Luys en verder in
de Ventsche en Casuweelse moeren. In 1650 werd het Luys, waarbinnen de Prosperpolder later deels
zou liggen, heringedijkt om in 1715 te vergaan (Van Gerven, 1977, p. 448; Wolters, 1869, pp. 181183,222-225).
De inpoldering van 1846 gebeurde volledig op aansturen van de hertog van Arenberg, waaraan de
polder ook haar naam ontleende. De polder werd niet alleen volledig gefinancierd door, maar ook
volledig centraal geëxploiteerd door de familie Arenberg vanuit vier grote hoeven: de Prosper-, Petrus-,
Engelbertus- en Antoniushoeve. Dit was zeer uniek en vernieuwend. De Nieuw-Arenbergpolder was
weliswaar ook al voor 95% in handen van de Arenbergs, maar dat bezit werd verpacht in de plaats van
centraal geëxploiteerd. De grondhoogte van de nieuwe polder werd bepaald op 2m82 boven de
waterstand van de sluis van de Nieuw-Arenbergpolder; de dijk werd 4m hoog en aan de top 2m breed
(De Beleyr, 2002; Van Gerven, 1977, p. 549; Wolters, 1869, pp. 529-531).
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Figuur 1-14

Reconstructie Prosperpolder (Iason Jongepier)

1.1.3.2 Overzicht bedijkingen rechteroever
Door de diverse inundatiefasen, was het merendeel van de Antwerpse polders begin 17e eeuw
overstroomd. Definitieve bedijkingen vonden in eerste instantie plaats vanuit het Noorden van
rechteroever, en net ten Noorden van Antwerpen. Het tussenliggende gebied zou pas in de 18e eeuw
definitief drooggelegd worden. In tussentijd werd het gebied sterk gemilitariseerd: op verschillende
plaatsen in het overstromingsgebied waren grotere forten die met elkaar verbonden waren via op
strategische punten versterkte dijken. De middeleeuwse Kauwensteijnse dijk en de Hertogendijk in zijn
verlengde vormden zo een doorgang in het overstroomde gebied richting Kruisschansfort aan de
Schelde (zie ook Leune, 2013, pp. 72-82).

Noordelijkste polders
Ook na 1620 vonden nog diverse inundaties plaats. In december 1627 vond er een stormvloed plaats
waarbij de sinds 1584 geïnundeerde polders benoorden de Kauwensteinse dijk erg gehavend werden
(Guns, 1972, p. 49). Na de Vrede van Munster (1648) werd de tijd rijp geacht voor herbedijking van
dit overstroomde gebied op rechteroever. In 1650 werd een octrooi uitgegeven voor herdijking van het
overstroomde meest noordelijke gebied, dat de polders van Lillo, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht
omvatte:

“Wij hebben ontfangen d’ootmoedighe supplicatie van de Gemeyne Gelande vande verdroncken
Polders van Lillo, Staebroek, Santvliet ende Beirendrecht, inhoudende hoe dat de selve Polders door ’t
bevel van de Hertogh van Parma in ’t jaer vijftien-hondert vier- en tachentich waeren door gesteken
geweest ende met het zee-water bedeckt ten eynde om by dien middele onse Stadt van Antwerpen te
reduceren onder onse gehoorsaemheyt de welcke alzoo doorgesteken ende overdeckt waeren
gebleven, nyet tegenstaande aen de Supplianten tot verscheyde tyden hope wirde gegeven van tot de
herdyckinghe der zelve te konnen geraecken.” (Guns, 2008, p. 22)
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Figuur 1-15

Polders te Westen van Zandvliet, ca. 1723 (Goris, Persoons, & Van der Haegen, p. 193)

Figuur 1-16

Noordlandpolder bij Zandvliet ca. 1693 (Goris et al., p. 198)

Polders vlak ten Noorden van Antwerpen (Oosterweel (cum Annexis))
Vlak ten Noorden van Antwerpen werd op 2 maart 1638 het octrooi verleend waarbij landvoogd
kardinaal-infant Ferdinand van Oostenrijk (1609-1644) toelating geeft tot de oprichting van de
'Ferdinandusdijk'. Deze binnendijk, lopend van de Schelde tot Merksem, diende én om Antwerpen
tegen het water afkomstig van de noordelijker gelegen overstroomde polders te beschermen, én als
verweermiddel tegen Hollandse aanvallen (Guns, 1972, pp. 47-48). [vdw-1977, p.163]. De polders net
ten Noorden van deze dijk bleven echter onder water staan: van 1632 tot 1651 waren de polders van
Oosterweel en Wilmarsdonk geïnundeerd. Voor deze herdijking dienden de zogenaamde Wilmardonkse
en Ekerse dijken aangelegd te worden, die liepen van Fort Sint-Filip over Wilmarsdonk tot aan de
hogere gronden van Ekeren (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 59-60). De werken duurden van 1649
tot 1652, waarbij tevens beroep werd gedaan op Zeeuwse en Zuid-Hollandse bedijkers. De dijkwerken
werden een eerste keer beëindigd in 1649, maar de pas gebouwde dijk werd – zoals vaak gebeurde –
al onmiddellijk door een stormvloed doorbroken, waarna grote wielen ontstonden die slechts in 1652
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met een kraagdijk konden worden gedicht (zie figuren xxx). (Mijs, 1973, pp. 82-83). Het deel dat
Wilmardonkse dijk wordt genoemd was ca. 3960 meter lang, het gedeelte dat Ekerse dijk werd
genoemd ca. 3500 meter (Havermans, 1956, p. 14). De polders ten zuiden van deze dijk kwamen dan
ook weer droog te staan (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 59-60).

Figuur 1-17

Wielen in polder van Oosterweel (Kaart van 1824, RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 407)

Figuur 1-18

Wielen in polder van Oosterweel (Kaart van 1824, RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 408)

Volgens het octrooi van 20 februari 1649 bestond de polder van Oosterweel cum annexis uit vijf
polders namelijk Oosterweel, Wilmarsdonk, Ekeren-ten-Lage, Merksem-ten-Lage en Steenborgerweert.
De polders van Oosterweel, Wilmarsdonk en Steenborgerweert waren zeepolders, rechtstreeks gelegen
aan de getijdenrivier, die van Merksem-tenLage en Ekeren-ten-Lage waren tussen voornoemde polders
en het hoogland gesitueerd. De polder van Ekeren-ten-Lage (Eeckeren ten Leeghe) kreeg deze
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benaming na 1649. Vroeger lagen in dit gebied de Ekerse polder, ook geheten Oudelandse polder, en
de Leerwijkpolder. Ekeren-ten-Lage lag in het westen van de heerlijkheid Ekeren en grensde ten
oosten aan het hoogland van Ekeren en ten westen aan de polders van Oosterweel en Wilmarsdonk en
aan deze van Steenborgerweert. Ook Laag-Ekeren werd blank gezet door de Parma-overstroming.
Ekeren-ten-Lage was in 1652 1.287 gemeten groot. De polder van Merksem-ten-Lage (Merxem ten
Leeghe), ook het Nederlant geheten, werd ten westen begrensd door de Scheygracht, grens met
Steenborgerweert, ten noordwesten door de Laersebeek, grens met Ekeren, ten oosten door Merksem
ten Hoge en ten zuiden door de Ferdinanduspolder. Volgens het Caert-of Landboeck van 1679 had
Merksem-ten-Lage een uitgestrektheid van meer dan 841 gemeten of ca 370 ha. Steenborgerweert
was in 1652 295 gemeten groot. In de heerlijkheid Wilmarsdonk die in 1686 495 bunder groot was
bezat de polder in 1650 389 bunder. De rest van Wilmarsdonk bezat de dijkage van Muisbroek, nl. 83
bunder (Asaert, 2001, pp. 71-73).
De reconstructie van ca. 1690 (Figuur 1-19) toont duidelijke dat het meeste noordelijke gebied op
Rechteroever vrijwel geheel is ingedijkt (polders van Zandvliet en Lillo). Er bevinden zich wel enkele
grote kreken landinwaarts van de Scheldedijken. Deze waren restanten van de eerdere inundaties. Het
gebied ten zuiden van de `s Hertogendijk is duidelijk nog geïnundeerd, terwijl de (iets hoger gelegen)
polders ten Oosten volgens het kaartmateriaal wel droog liggen. De polders direct ten noorden van
Antwerpen (Wilmarsdonk-Oosterweel) zijn eveneens herbedijkt.

Figuur 1-19

Reconstructie ca. 1690

Tussenliggende polders: Kauwensteinse of s´ Hertogendijk
Na de inname van Antwerpen door Farnese, werd de Kauwensteinse dijk om militaire redenen
hersteld. Deze werken waren afgerond in 1591 (Guns, 2008, p. 34). Deze dijk liep van het Fort SintKruis ('Santa Cruz', Kruisschans) tot het huis van Cauwenstein, waarna hij overging in ’s Hertogendijk
richting Stabroek (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be). In 1632 werd zowel de
Scheldedijk als de Kauwensteinse dijk (of ´s Hertogendijk) door de Noordelijke troepen doorstoken,
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wat tot inundaties rond Austruweel, Oorderen en Wilmarsdonk leidde (Bredael & Huyghebaert, 1984,
p. 61). Oorzaak hiervan: de Staatsen veroveren in 1632 de schans 'Santa Cruz' op de Spanjaarden - er
volgt een herdoping naar 'Kruisschans' - en slaan bressen in de Kauwensteinse dijk (herstel en
versterking onder Farnese in 1591 voltooid). Deze overstroming geeft via de geul van het 'Groot Gat'
het ontstaan aan de kreken en wielen tussen Oorderen en Ekeren (zo, naast andere het Maey
Mertensweel en Santvoortweel).
In 1662 werd in het oosten van het overstromingsgebied een dijk zuid-noord lopende dijk – de
Ettenhovense dijk - aangelegd die eerstgenoemde dijken in het zuiden verbond met de Hertogendijk in
het Noorden en daardoor de dorpskern van Oorderen en de Ettenhovense polder drooglegde (Mijs,
1973, p. 87). Het is deze dijk die bij de overstroming van 1682, dus nog relatief kort na de bedijking,
ten noorden van Oorderen een groot gat werd geslagen, dat slechts via een grote kraag kon worden
hersteld. Het ‘wiel’ van Oorderen dankte zijn ontstaan dus aan dezelfde grote overstroming die ook
twee wielen bij Kieldrecht deed ontstaan. Dezelfde overstroming van 1682 zette op de rechter Scheldeoever ook het lager gedeelte van de stad Antwerpen onder water. Zo bereikte het water o.m. de OnzeLieve-Vrouwekerk (kathedraal) en liet er tal van graven verzakken. (Guns, 1972, pp. 37-42; 52). Door
de herdijking (voor 1698 afgerond) werden de polders van Oorderen, Ettenhoven en Muisbroek
definitief drooggelegd.

Figuur 1-20

Gat van Oorderen, ten gevolge van overstroming 1682 (Kaart van 1700, RAB, KAARTEN
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN Z2/001, 409)

De Scheldedijk zelf werd pas in de periode tussen 1711 en 1723 hersteld (Havermans, 1956, p. 76)
waarbij de dichting van het gat bij Oordam (1722) de belangrijkste mijlpaal vormde (Bredael &
22

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Huyghebaert, 1984, pp. 59-60). De hierdoor ontstane polder van Oorderen/Oordam vormde de laatste
grote polder bezuiden Lillo die in de Antwerpse Noorderpolders werd ingedijkt.
Vermelden we nog in 1831, de aanleg van de Zwanendijk en de Stabroekse Zomerdijk, na de inundatie
bij de krijgsverrichtingen nabij Lillo-Fort. Met de Stabroekse Zomerdijk kon het bewoonde deel van
Stabroek afgeschermd worden van Lillopolder. Even ten westen van Stabroek verbond hij de
Berendrechtsedijk met 's-Hertogendijk. Hij verdween in 1845 maar liet nog lang littekens achter in
Stabroek, voornamelijk nabij de Abtsdreef. De Zwanendijk vormde de verbinding van de Gemeentedijk
met de Scheldedijk (Bresseleers, Gailliaerde, & De Backer-Van Ocken, 1977, pp. 49-50).

Laatste schorren: Wijtvliet
In 1774 werd de polder van Wijtvliet (voorheen Melkschoor) bedijkt (Bredael & Huyghebaert, 1984,
pp. 31-32). Dit was het buitendijks gelegen gebied behorende bij de bedijking middels de
Wilmarsdonkse en Ekerse dijken (Havermans, 1956, p. 14). In 1950 zal deze polder, bij de
havenuitbreiding, volledig worden ondergespoten. De reconstructie van ca. 1790 (Figuur 1-21) laat de
bijna volledige bedijking van rechteroever zien.

Figuur 1-21

Reconstructie ca. 1790 (gezien het schor van Wijtvliet nog niet als bedijkt staat
aangegeven, ligt de vermoedelijke peildatum eerder)

Strategische bedijking: Cirkeldijk
Op 31 mei 1831 bezweken de muren van de zuidelijke inundatiesluis van Lillo-Fort. Hierdoor begeeft
de dijk over een lengte van 200 meter en overstroomt een gebied van 25 km² tussen de
Kauwensteinse dijk (aan de Kruisschans) tot Stabroek en Berendrecht (le Page, 1975) om toekomstige
overstromingen in te perken, zonder de strategische waarde van Fort Lillo aan te tasten werd de

Technum – UA - Gate

Landschapshistorische relicten: Polderdijken, wegen, waterlopen en kreken

23

cirkeldijk, die een cirkelvormige boog rond het fort Lillo beschrijft, aangelegd. (Havermans, 1956, p.
77)

Figuur 1-22
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Cirkeldijk en het inundatiegebied rond Fort Lillo ca. 1845 (RAB, Z2/003, 1207)
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Figuur 1-23

1.1.4

Reconstructie ca. 1850

De Ancien Régime Polderlandbouw

1.1.4.1 Veenontginning
Vandaag komt veenontginning niet meer voor in deze polders, maar in de middeleeuwen was het
turfsteken één van de belangrijkste inkomensbronnen in de polders en het schorrengebied daarrond.
Het hoogtepunt van de moernering in het studiegebied vond plaats tussen de dertiende en de
vijftiende eeuw. De turf werd gestoken voor brandstof (onder meer voor de groeiende stedelijke
markten) en om zout uit te winnen. Pas met de opkomst van (vooral Frans) zeezout, geraakte turfzout
in onbruik. Naast moernering werd in de veengebieden ook aan visserij en vogelvangst gedaan.
Informatie over de hoeveelheden turf die gegraven werden, vinden we voor linkeroever in moerbrieven
en moerrrekeningen. Vooral de continue moerrekeningen van de graven van Vlaanderen als heer van
Beveren, bevatten zeer gedetailleerde informatie over de turfgraverij. De heren van Beveren hielden
eveneens moerrekeningen bij waaruit we de hoeveelheden uitgegraven turf, pachters en de
infrastructuur kunnen afleiden. Het ging om behoorlijke hoeveelheden: rond 1400 leverde de grafelijke
moerexploitatie jaarlijks nog steeds meer dan 5000 last turf op in het gebied Verrebroek-Kieldrecht. In
1315-16 ging het zelfs nog om meer dan 8000 last, waarbij één last 10.000 turfblokken zijn (Augustyn,
1999, p. 85). In 1374 werden bijvoorbeeld 450 schipvrachten verscheept in Ter Venten, waar tol
betaald moest worden op de turf. Een deel van het transport ging via andere waterwegen, onder meer
langs Kallo, Kieldrecht en Verrebroek, dus die 450 vrachten zijn nog een onderschatting van de totale
hoeveelheden turf die werden gestoken. We zien hoe de turfindustrie in de heerlijkheid Beveren een
behoorlijke opgang kende in de dertiende eeuw, maar aan het einde van de middeleeuwen afnam
(Augustyn, 1977, p. 80e.v.; 1999; Van Roeyen, 2007, pp. 43-44; Van Gerven, 1977, pp. 146-164).
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Langs waterwegen waarlangs turf werd vervoerd ontstonden zogezegde “tolgehuchtjes”, zoals Ter
Venten op de voormalige dijk van de Doelpolder (zie Figuur 1-24). In vooral de zuidelijke, hooggelegen
polders rond Verrebroek zijn nog sporen van veenontginning, te herkennen aan langgerekte smalle
stroken. In ons studiegebied zijn deze sporen minder zichtbaar door de decennialange en zelfs
eeuwenlange overstromingen die er een dikke afzettingslaag over de middeleeuwse ontginningslaag
hebben afgezet (Augustyn, 1977, p. 80e.v.; 1999; Van Gerven, 1977, pp. 146-164). Op rechteroever
zijn de meeste sporen uitgewist door de havenuitbreiding.

Figuur 1-24

Ter Venten, ca. 1570 (RAG, Kaarten & plans, 451)

1.1.4.2 Akkerbouw
De vruchtbare poldergronden en de grootschalige, rationele perceelsindeling nodigde, in combinatie
met (stedelijke) marktprikkels, in de nieuw bedijkte polders uit tot een uitermate commerciële en
grootschalige landbouw. De polderboeren in het studiegebied (zowel pachtboeren als eigengeërfden)
volgden daarbij in de zeventiende en achttiende eeuw een marktgerichte en risico nemende
bedrijfsstrategie. Wel zijn er ook verschillen tussen de polderlandbouw op Linker-en Rechteroever:
rond 1900 zou op linkeroever een veel groter percentage van de exploitaties in pacht worden
gehouden dan op rechteroever het geval was (zie Figuur 1-25).

Figuur 1-25

Verhouding exploitatie in eigendom en in pacht, landbouwtelling ca. 1900

In tegenstelling tot polders in de streek rond Veurne bleek veeteelt van veel minder groot belang te
zijn in de Wase polderlandbouw op Linkeroever en was de commerciële uitbouw er vooral geënt op de
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graanteelt.5 Dit graan werd van Linkeroever naar rechteroever verscheept, zoals te zien is in Figuur
1-26.
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Figuur 1-26

Maandelijkse graantransporten vanuit Doel naar Antwerpen 1704-1707 (Bron: RAB, Oud
Gemeentearchief Kieldrecht-Doel, n° 483).

De graantransporten vanuit Doel vertonen een duidelijk cyclisch patroon: in de maanden volgend op
de oogst vertrokken nauwelijks schepen vanuit Doel naar Antwerpen. De transporten namen pas toe
vanaf de wintermaanden en bereikten een piek in het voorjaar (februari tot mei). Alleen het cyclische
verloop van de marktprijs kan dergelijk patroon verklaren: de Doelse landbouwers verkochten hun
graan niet in de nazomer en herfst, wanneer de aanvoer groot en de prijzen laag waren. Ze verkozen
hun voorraden aan te houden tot na de winter, wanneer de prijzen een stuk hoger lagen (Soens, 2009,
p. 149).
Samen met Borgerweert bij Zwijndrecht vormde de midden-17e eeuw ingedijkte polder van Oosterweel
cum annexis een eiland van permanent weiland in de voor het overige op akkerbouw georiënteerde
polders. Op rechteroever krijgen we hierdoor toch wel een meer gevarieerd beeld van landbouw.
Tegen 1900 blijkt het aandeel graangewassen op Linkeroever nog altijd groter dan op rechteroever
(Figuur 1-27). Er dient echter wel aangetekend te worden dat dit procentuele verschil grotendeels te
wijten is aan de grotere hoeveelheid improductief land- of niet-landbouwgrond (vermoedelijk de
gronden die al in gebruik waren voor de haven).

5

Voor veeteelt en graanbouw in de kasselrij Veurne: (Vandewalle, 1986)
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Figuur 1-27

Gewassen landbouwtelling 1900

Tegen 1900 was veeteelt op beide oevers van de Schelde al alomtegenwoordig. Evenwel zijn er
duidelijke verschillen te merken: op rechteroever was de meest-voorkomende teelt die van varkens,
terwijl op linkeroever runderen meer dan de helft van het aantal dieren besloegen (zie Figuur 1-28).

Figuur 1-28

Dieren landbouwtelling 1900

1.2

Landschapsrelicten

1.2.1

Landschap onder Berendrecht
Ten Zuiden van Berendrecht, net boven het Delwaidedok vinden we een concentratie van elementen
die teruggaan tot ten minste eind 18e eeuw, en deels tot de laatmiddeleeuwse periode. De
waterlopenstructuur is ongewijzigd sinds de kaarten van Ferraris en in licht gewijzigde vorm tot 1620.
De Berendrechtsedijk gaat in deze vorm terug tot ten minste 1850. In de periode daarvoor liep het
Oostelijke uiteinde verder door totdat het uitwiegde tegen de hoger gelegen gronden. De ‘oude’
Berendrechtse dijk gaat terug op de middeleeuwse periode- - wellicht dertiende eeuw (Bredael &
Huyghebaert, 1984, p. 62). Rond de Oude Berendrechtse dijk – als lijnrelict in de Landschapsatlas
opgenomen - zijn de restanten van verschillende ‘wielen’ zichtbaar (de zichtbaarheid is afgenomen
door recente ontwikkelingen). De dijk liep in het westen uit op een fort (fort Sluisken op de Poppkaart), dat wellicht verdwenen is.
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1.2.2

Figuur 1-29

Landschappelijke relicten onder Berendrecht (overlay: reconstructie 1850)

Figuur 1-30

Landschappelijke relicten onder Berendrecht (overlay: reconstructie 1850)

Stabroek-Ettenhoven
Onder Stabroek, in het resterende deel van de Polder van Ettenhoven liggen dijk-, weg en
waterstructuren die volledig teruggaan tot 1850, grotendeels tot ten minste eind 18e eeuw en voor een
klein deel zelfs tot ten minste 1620. Belangrijkste relict, dat zelfs nog verder teruggaat, is de ‘s
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Hertogendijk, waarvan hier het Oostelijke uiteinde van de oorspronkelijke dijk nog resteert. De ‘s
Hertogendijk brachten we in verband met de herbedijkingen van 1340, en werd vervolgens in zowel de
16e als 18e eeuw in ere hersteld (zie landschapshistorisch onderzoek voor een uitvoerige beschrijving).
De Ettenhovense dijk is in het landschap niet meer herkenbaar, hoewel delen van het tracé nog
overeen lijken te stemmen met actuele landschapsstructuren – met name de ‘omleidingsgracht’, terug
te vinden in het huidige landschap (zie aanduiding in Figuur 1-31). Van de oorspronkelijke
dijkverhoging (ibidem) is echter niets of nauwelijks iets terug te vinden (zie Figuur 1-32). Deze dijk
gaat mogelijk ook deels terug tot de late middeleeuwen, maar werd in zijn huidige vorm in de jaren
1660 herbedijkt. Tussen beide spoorwegemplacementen is zelfs nog een deel van het dijktracé
zichtbaar dat na de overstroming van 1682 het grote wiel van Oorden diende te omkragen.

Figuur 1-31
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Landschappelijke relicten Stabroek-Ettenhoven
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Figuur 1-32

Landschappelijke relicten Stabroek-Ettenhoven, met aanduiding restanten Ettenhovense
dijk (Google Earth).

Figuur 1-33

Het nog zichtbare tracé van de voormalige Ettenovense dijk.
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Figuur 1-34

32

Dijkprofielen 1837 (RAB, Z2/003, 1155)
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Het “wiel” in de Ettenhovense dijk, dat nog zichtbaar was op de topografische kaart in Figuur 1-35,
maar niet meer op de luchtfoto´s in Figuur 1-32 dateerde van 1682 (Bredael & Huyghebaert, 1984, p.
60).

Figuur 1-35

1.2.3

Het “wiel” in de Ettenhovense dijk anno 1723 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 404)

Bospolder- Ekers Moeras - Wilmarsdonk
De Bospolder ten zuiden van de Ekerse Dijk vormt een landschapshistorisch interessante zone, waarin
via natuurontwikkeling in een zogenaamd ‘restgebied’ van de haven terug aansluiting wordt gezocht
met het polderverleden. De landschapsvorming werd bepaald door de herindijking van 1649-1652,
waarbij de Wilmardonkse Dijk – Ekerse Dijk in hun definitieve vorm werden aangelegd, en waarbij kort
na de eerste bedijking van 1649 ter hoogte van de huidige Bospolder één of meerdere grote gaten in
de dijk werden geslagen, die tot de vorming van wielen leidden, waarvan de meest oostelijke – in 1657
Spranghweel; op de kaart van 1824 Ekers Weel genaamd (zie Figuur 1-35) - deels hersteld werd in het
landschap. Het gat in de dijk kon slechts gedicht worden door middel van een ruime – trapezoïdale omkraging, die de boogvorm van de Ekerse Dijk op deze plaats verklaart. Meer westwaarts kwamen
langs de Wilmarsdonkse dijk nog andere, soortgelijke ‘wielengroepen’ voor, die vandaag niet meer in
het landschap herkenbaar zijn. De wielen werden gevormd op plaatsen die lager gelegen en dus
kwetsbaarder waren. Havermans (1956: 27) spreekt van tertiaire depressies, en trekt zelfs het bestaan
van een 17e eeuwse dijkdoorbraak – ten onrechte – in twijfel. De stand van het huidig onderzoek – en
parallellen met bijvoorbeeld de vorming van de wielen ten zuiden van de Grote Geule van Kieldrecht –
laten wel degelijk toe om de vorming van de wielen primordiaal aan een dijkdoorbraak onmiddellijk na
de herbedijking van 1649 te wijten.
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Figuur 1-36

Kaart met ondermeer het “Ekers Weel”, 1824 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF
ANTWERPEN, Z2/001, 403)

In de jaren 1950 was de Ekerse Dijk zelf met Olmen, Canadapopulieren, Wilgen en plaatselijk met
Elzenstruiken begroeid (zie foto’s in Havermans, pp. 17-19). Bij boringen uit deze periode bleek het
dijklichaam uit een kleibedekking van 0.50 meter boven een zandig lichaam te bestaan, een normale
opbouw in de 17e eeuw. Ten zuiden van de dijk bevonden zich volgens het landboek uit 1657 een
aantal rietbulcken, die althans volgens Havermans in de jaren 1950 nog aanwezig waren temidden van
het polderbos (ibidem, p. 17 en foto rietkuil p. 30).
Havermans (1956: 32) concludeert zijn onderzoek naar de Ekerse wielen als volgt:
“Onze grote wielen van de Wilmarsdonkse- en Ekerse dijk zijn zeer merkwaardige
landschapselementen. Hun bestaan is echter erg bedreigd. De uitbreiding van stad en haven omsluit ze
steeds enger, verminkt ze of doet ze broksgewijze verdwijnen. Nog enkel de groep van de Ekerse dijk,
die een prachtig biotoop en studieterrein voor wetenschappelijk onderricht uitmaakt, werd betrekkelijk
gaaf bewaard en zou kunnen gevrijwaard worden door haar behoud voorop te stellen”.
Dit relictlandschap bevindt zich bovendien op een boogscheut van de dorpskern van Wilmarsdonk –
waarvan vandaag de oude toren van de Sint-Laurentiuskerk temidden van de industrie rest.

1.2.4

Linkeroever6
De huidige dijken gaan terug op de laatste indijkingen van de polders, zoals beschreven in de
erfgoedstudie “Ruraal erfgoed Linkeroever”, en zijn dus grotendeels zeventiende-, achttiende- en
negentiende-eeuws. De meeste van deze voormalige zeedijken verloren vrij snel hun functie door de
bedijking van het voorland. Toch werden de oude dijken niet geslecht, maar bleven ze bewaard in het
landschap. Bij inpoldering van het voorland werd vaak onderhandeld tussen oude en nieuwe polders
over het betalen van ‘dijkvelling’: een vergoeding van de oude polders aan het nieuwe voor de
‘bescherming’ die de dijken van de nieuwe polder aan het achterland boden. In principe kon dit
gepaard gaan met het slechten of ‘vellen’ van de oude en overbodig geworden zeedijken, maar in de
Wase Polders is dit duidelijk niet gebeurd. We zien ook maar heel weinig punten waar de oude dijken

6
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De situatie op Linkeroever wordt uitgebreid beschreven in ‘Erfgoedstudie Was Polders’
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doorstoken zijn, vb. voor de aanleg van wegen (nog heel wat wegen gaan over de oude dijk, in plaats
van er dwars door). Mogelijk wijst dit erop dat men lang heeft vastgehouden aan het onderhoud van
de binnendijken, in een – zeer nuttige – strategie van compartimentering, waarbij overstroming van
één polder niet automatisch tot overstroming van de naburige polders diende te leiden. Aan het tracé
van de oude dijken is sindsdien niets meer veranderd, wel zijn regelmatig herstellingen uitgevoerd na
dijkdoorbraken of ter preventie daarvan.
De bijzondere sequentie van vroegmoderne dijken in het studiegebied, betekent dat we hier ook een
representatief staal van de vroegmoderne dijkbouw aantreffen, met vaak zeer intacte
voorbeelden van wat in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw als een “moderne” zeedijk
werd beschouwd. Met name de opeenvolging van de Zoeten Berm uit de late zestiende/vroege
zeventiende eeuw, naar de Dijk van de Oud-Arenbergpolder (de ‘Pillendijk’) uit de late zeventiende
eeuw, en de dijk van de Nieuw-Arenbergpolder in de late achttiende eeuw, laat zien hoe de dijkbouw
in de loop van de vroegmoderne periode werd aangepast aan zowel de veranderende technologie, als
aan de veranderende ecologie van het Westerschelde-estuarium, waar met name de toename van het
getijprisma en de hoogwaterstand noopten tot steeds hogere dijken. Voeg daarbij nog de dijken van
de Konings-Kieldrechtpolder uit het midden van de zeventiende eeuw en van de Prosperpolder uit het
midden van de negentiende eeuw, beide in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied, en we
krijgen in vijf dijklinies een nog steeds zeer duidelijk in het landschap zichtbaar overzicht van de
Vlaamse dijkbouw.

Figuur 1-37
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Dijkenpatroon van ca. 1850 geprojecteerd over huidige situatie. Van het patroon op
linkeroever is veel meer intact gebleven dan op rechteroever.
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Het huidige wegenpatroon in de polders op Linkeroever komt, zover er geen dokken zijn aangelegd,
nog in grote lijnen overeen met het oorspronkelijke patroon. De hoofdwegen zijn symmetrisch en
kaarsrecht, typisch voor een (vroeg)moderne nieuw gewonnen polder. Ze zijn rationeel aangelegd met
het oog op symmetrische verkaveling en houden geen rekening met landschapselementen zoals
geulen. De meeste hoeves liggen aan de hoofdwegen.
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2.

POLDERDORPEN

2.1

Doel

2.1.1

Historiek7
De basis voor het stratenpatroon van de Doelpolder werd gelegd bij de bedijking van 1567. Zowel op
de verkavelingskaart van 1570 als op de figuratieve kaart uit het Rijksarchief Gent die ongeveer
gelijktijdig tot stand kwam, is het stratenpatroon van de Doelpolder duidelijk aangeven, waarbij het
vandaag nog steeds bestaande ‘poldergrid’ van Oost- en Westlangeweg, met dwarswegen zoals de
huidige Engelsesteenweg duidelijk herkenbaar zijn. De figuratieve kaart geeft de bewoning weer, met
ondermeer het Heer Beerlantshuis (ongeveer ter hoogte van de Olifantshoeve) en een aanzet tot
nederzetting in de Luispolder, maar nog géén dorp.

Figuur 2-1

7

Projectie van het stratenpatroon van 1653 op de figuratieve kaart van de eerste
inpoldering +- 1570 (RAG,K&P, 451).

Tim Soens, Iason Jongepier & Eline Van Onacker 2014) Een historische studie van het Stratenpatroon van Doel,
Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed
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Een prospectie in het Rijksarchief Beveren (waar de meeste geschreven polderarchieven zich
bevinden) maakte inmiddels duidelijk dat het reguliere bronnenmateriaal rond de vroegste
geschiedenis van Doel-dorp (vlak na de herbedijking) zeer schaars is. Het meest bruikbaar is de
bedijkingsrekening van 1614 (RAB, Doelpolder, 188: ‘Ontfanck ende uutgeef aengaende de dycage
vandne Doel geschiet anno 1614’). De rekening geeft gedetailleerde info over de aanbesteding van de
nieuwe dijken, i.e. voornamelijk de landinwaartse dijk (of Zoeten Berm), die volledig nieuw diende te
worden aangelegd en in 68 bestedingen aan een hele resem aannemers werd uitbesteed. De werken
en dus ook de betalingen werden uitgevoerd in de loop van 1614. De landmeter die dit alles in goede
banen leidde was trouwens niemand minder dan de jonge Cornelis Vermuyden, die hier in Doel zijn
eerste stappen in het bedijkingswerk verdiende, en in de jaren 1620/30 beroemd/berucht zou worden
door zijn inbreng in de grote drainage-projecten in de Fenlands – de uitgestrekte veengebieden in het
oosten van Engeland (ondermeer in Axholme, en bij de (deels mislukte) drooglegging van de Great or
Bedford level, ten noorden van Ely (Darby 1956: 23-67). Vermuyden ontving voor zijn werk als
landmeter in Doel 500 gulden en een onkostenvergoeding van 328 gulden 7 stuivers.
Daarnaast wordt ook de ‘lapdijk’ uitbesteed. Dit is de bestaande Scheldedijk die diende opgelapt of
hersteld te worden. De 10de kavel van de Scheldedijk (f°76r), luidt als volgt: “De 10e [bestedinghe],

zijnde de twee gaten op beyde zijden van de Meulen, aengenomen bij Pauwels Jansen ende Simon
Remersen van den Doel tot fl. 20 de roede: 380 fl.”. Deze aanwijzing dat de molen - of een molen - al
bestond voor 1614, iets wat door de meeste onderzoekers inderdaad wordt aangenomen.
Over de aanleg van straten geeft de rekening weinig precieze geografische informatie. Vanaf f°118r
worden de wegen van de polder aanbesteed (Bestedinghe van de wegen ende sloten besteedt bij
dijckgraef ende gesworenen… mitsgaders de brugghen ende heulen), die voornamelijk in de winter
van 1614-15 gemaakt worden. Het gaat om zeker 65 kavels van 15 tot 50 roeden lang. Er worden
weinig locaties opgegeven, maar vermoedelijk gaat het voornamelijk om herstellingen van de
bestaande polderwegen. De Westlangeweg is één van de enige wegen die expliciet vermeld wordt
(“De 16e bestedinghe weg ende sloot comende aenden Westlanghewech lanc 67,5 roeden
aengenomen bij Severin Janssone voor 10,5 stuivers de roede”). In aansluiting op de wegen worden
ook een aantal ‘opperellen’ aangelegd. Dit zijn de toegangswegen die het verkeer toelaten op de dijk
te komen. Naast een ‘opperel’ bij het herenhuis (infra), volgt er ook één: “ Item is noch bestedt tmaken

vanden opereel t’enden dorp aende noortzijde vande haven, aengenomen bij Jan Simonssone
Witrock voor fl. 39”. Dit is meteen de enige aanwijzing in de rekening dat het dorp Doel wel degelijk
reeds gepland was (of bestond) in 1614! (f°117r).
Ook al zwijgt de rekening verder over de precieze uitbouw van het dorp, het Herenhuis en de Haven
worden wel expliciet vermeld, net als de ‘gracht rond het kerkhof’ (f°101v). Deze laatste
vermelding is enigmatisch: niet alleen is er op latere kaarten géén duidelijke gracht rond het kerkhof te
zien (i.t.t. bijvoorbeeld de gracht rond het Hooghuis), maar vooral zou deze passage doen vermoeden
dat er voor 1614 een kerk in Doel gestaan heeft. Hierover tasten we echter in het duister.
De bouw van het Herenhuis start met de aanbesteding van de gracht en de ‘werf’ (ophoging van de
site) met ‘borstwering’ op 23 december 1613 (f°83r) “hebben dijckgraven ende geswoorenen bestedt

eenen werf met eenen gracht den gracht sal wijt wesen 2 roeden (= 8,14 meter) inden bodem 14
voeten (4,75 m); diep 6 voet (= 2,03 meter); de aerde daer uut comende te brengen op den werf
welcken werf hooch zijn sal 3 voeten (=1,02 meter) noch rontsom te maecken een borstweringe onder
breit 8 voeten boven 3 voeten de hoochte sal sijn 4 voet (=1,35 m)”. De bouw van het huis wordt
aanbesteed op 1 februari 1614: “Hans de Cuyper, timmerman de somme van fl. 435 16,66 st. ende dat
voor deerste dardendeel inde helft van fl. 2615 daer voor de voorseide Hans Cuyper het gemeyn
landthuus voor de polders vanden Doel, Callo ende Ketenisse heeft aengenomen te makecen
volghende het besteck daer
van zijnde volgens een ordinnantie van dato 18 januario” (f°83r). Merk op dat het Doelse Herenhuis
als zetel van het polderbestuur van zowel de Doelpolder als de polders van Sint-Anna-Ketenisse als
Kallo bedoeld was, en dan ook gezamenlijk bekostigd werd. Het oorspronkelijke Herenhuis was in
essentie een houten constructie, getuige de aanbesteding aan timmerman Hans de Cuyper. In april
1614 wordt de aanleg van een kade van de brug van het Herenhuis tot de dijk aanbesteed en in
september wordt de smid, Willem Heyns of Heuns betaald voor het ijzerwerk (163 fl. 13 st.). In
oktober 1614 is het Herenhuis klaarblijkelijk voltooid en in bedrijf. Op dat ogenblik is er sprake van een
conciërge die onkosten vergoed krijgt wanneer de gouverneur van het fort Liefkenshoek op bezoek is:
“Jan Jacopssen Spronc, concergie van theerenhuis fl. 168” (f°110v).
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Ook de haven wordt aangelegd bij de bedijking van 1613/14. Er wordt een kolk (‘kulk’) voorzien ‘met
eenen buyten vliet om de schepen daer in te bergen’ (f°101r). De kolk is aanvankelijk 7 voet (2,3
meter) beneden het maailand en 4 roeden breed (= 16,28 meter), de daarop aansluitende vliet is
(vermoedelijk8) 12 roeden lang (48,84 m), bovenaan 2 roeden (8,14 m) breed, op de bodem 10
voeten breed, en eveneens 7 voet diep. Nog hetzelfde jaar wordt de haven verdiept, en wordt de
bouw van een havendam uitbesteed. De kosten van de aanleg van de haven (c. fl. 550) zijn
bescheiden. Veel dienen we ons dan ook niet voor te stellen van de eerste getijdehaven van Doel. De
17de en 18de eeuwse kaarten laten wel goed de vorm zien van de haven: een vrij smalle ingang, met
dan een vliet naar het zuiden, dicht tegen de dijk, waar de schepen konden aanmeren. Langsheen de
ingang was vermoedelijk een dam/staketsel.

Figuur 2-2
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Fragment van de kaart van Stijnen uit 1750 (ARA, K&PII, 669) met de haven: smalle
ingang en ‘vliet’ langsheen de dijk.
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Figuur 2-3

De (vermoedelijk) oudste gedetailleerde weergave van Doel-dorp, mét vermelding
straatnamen (17de eeuw, Archief Kadaster Beveren, KVB, G51)

De historische – vroeg 17de eeuwse - kern van de bebouwing situeerde zich langsheen een dubbele as
tussen Kerk/Hooghuis in het westen en Herenhuis/Haven in het oosten, langsheen de Zuidvoor- en
Noordvoorstraat, vandaag respectievelijk Camermanstraat en Pastorijstraat. Deze dubbele as was
langs beide zijden bebouwd rond 1653 (behalve rond het Herenhuis).
De noordelijke as Rijkestraat/Havenweg was in de 17de en 18 de eeuw nog aanzienlijk minder
bebouwd dan de centrale as. Tot c. 1730 en c. 1778 zien we wel reeds een toename van de
bebouwing langs deze noordelijke as.
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Figuur 2-4

Doel (Ferraris 1777)

Rond 1850 zijn ook de bouwblokken tussen Rijkestraat/Havenweg en Dorpsstraat/Engelse Steenweg
volledig volgebouwd. De bebouwing bereikt wellicht kort na 1850 haar maximale uitbreiding (parallel
met de bevolkingsgroei).
In de 20ste eeuw zien we enkel aan de noordzijde van de Engelsesteenweg nog een uitbreiding van de
bewoning.

Figuur 2-5

42

Doel (Toestand 2011)
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2.1.2

Bouwkundig Erfgoed
Volgende erfgoedwaarden zijn bij wet beschermd:


Het hooghuis (Hooghuisstraat 8), B.S. 15-08-1978



Stenen molen op de Scheldedijk (Scheldemolenstraat), B.S. 21-12-1946



Orgel in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (Hooghuisstraat), B.S. 29-10-1980

Centraal in het dorp staat de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (niet beschermd).

Figuur 2-6

Overzicht erfgoedwaarden Doel. De cijfers verwijzen naar de ID in de databank.

Stratenpatroon
Het stratenpatroon van Doel-dorp is praktisch 100% continu tussen minstens 1650 en de 21ste eeuw.
Alle straten die we vandaag in het dorpscentrum aantreffen, waren reeds aanwezig bij de aanleg van
het dorp in de vroege 17de eeuw.
Als planmatig aangelegd rasterdorp uit de vroegmoderne periode vormt Doel in Vlaanderen een
uitzondering (ook al is de typologie van rurale nederzettingsvormen in Vlaanderen lang nog niet
exhaustief gedocumenteerd). Uit de Noordelijke Nederlanden zijn enkele vergelijkbare voorbeelden
gekend, maar het blijft de vraag of deze als inspiratiebron voor de aanleg van Doel gediend hebben. Er
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zijn überhaupt maar weinig nieuwe dorpen gesticht na de middeleeuwse periode, en de meeste
daarvan zijn eerder organisch gegroeid langsheen een weg, dijk of kruispunt. Lang niet in elke nieuw
aangelegde polder werd bij aanvang een nieuwe dorpsnederzetting voorzien: vaak was dit niet nodig
gezien de nabijheid van oudere bewoningskernen in de omgeving.
Dat de oprichting van een dorp in de zeventiende-eeuwse Doelpolder wel succesvol en duurzaam was,
werd dan ook vooral veroorzaakt door de relatief geïsoleerde ‘eiland-’locatie en de moeilijke
bereikbaarheid over land tot diep in de negentiende eeuw. Dit noodzaakte een functionele
wisselwerking van het twintigtal grote boerderijen verspreid in de polder en de neringdoenden
(herbergen, smeden, winkeliers, schippers, de molen, … ) in het dorp. Ook de haven en de
representatieve gebouwen (het Herenhuis, en minstens vanaf de zeventiende eeuw ook de Kerk)
vervulden een belangrijke functie voor de polderlandbouw. Daarbij komt vooral vanaf de tweede helft
van de achttiende eeuw de huisvesting van arbeiders, die wellicht aanvankelijk vooral in de dijkdorpen
(Ouden Doel, Saeftinghe, Raepenburg et al.) terecht kwamen, maar geleidelijk ook hun weg naar het
dorp vonden.
Het is die ruimtelijke samenhang tussen grote polderboerderijen verspreid in een rastervormig,
zestiende-eeuws polderlandschap, een compacte dorpskern met een zeventiende-eeuws rastervormig
stratenpatroon en de dijkgehuchten aan de buitenkant van de polder die Doel een belangrijke
historische, landschappelijke en bouwhistorische erfgoedwaarde verlenen.
Herenhuis
Herenhuizen oefenden naast zetel van het polderbestuur vaak ook een functie uit als
herberg/brouwerij en/of ‘overnachtingsplaats’ voor grootgrondbezitters die in de polder actief waren
(Soens et al.; De Vleesschauwer 2012). Het Herenhuis van Doel mag niet verward worden met het
vandaag nog bestaande Hooghuis naast de kerk van Doel dat eveneens uit de zeventiende eeuw
dateert. Het Herenhuis diende in de eerste plaats als herberg, en wordt doorheen het Ancien Régime
ook als dusdanig uitgebaat. Het Herenhuis is als dusdanig niet meer in het straatbeeld herkenbaar,
maar omvat de huizenblok tussen Vissersstraat, Pastorijstraat, Camermanstraat en plein.
Het Herenhuis is qua vorm nog herkenbaar op het Primitief Kadaster rond 1830. Volgens het Primitief
Kadaster (AKG, Beveren) was de site (inclusief gebouwen) rond 1830 in eigendom van Pierre Jean
Perdaen, een arbeider uit Doel, met uitzondering van de zuidwestelijke hoek (Cammermanstraat,
Vissersstraat), B787, eigendom van de Doelse chirurgijn Paul Wauters).
Om de gebouwen heen lag een soort gracht, in eigendom van het polderbestuur. Deze gracht zou
volgens Buys (2011, p. 68-69) opgevuld zijn in 1858-59, en vervolgens geleidelijk zijn volgebouwd,
zoals blijkt uit Figuur 2-7.

Figuur 2-7
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Vergelijking site Herenhuis +- 1830 (AKG) en huidige toestand (CADMAP). Overgang van
centrale bebouwing (1830/1850 , naar eerder omliggende bebouwing (mogelijks met
continuïteit site) naar gedeeltelijk omliggende bebouwing.
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Haven
We zagen hoger hoe de haven van Doel werd aangelegd bij de herbedijking van 1613-14. In het
reglement van de Doelpolder van 23 mei 1615 (RAB, Doelpolder 9), werd verder de aanleg van een
‘havenhoofd’ voorzien (een dam), dat volgens de rekening van 1619-20 (ibidem 13) reeds geplaatst
was en van een ‘krammat’ (laag stro of riet ter bescherming tegen golfslag) werd voorzien. In 1615
werd ook de bouw gepland van een systeem om de haven uit te schuren: ‘ende tot onderhoudinghe

vande diepten der selver havene buyten sdijcx inde buyten gorssingen sal maken eenen houwer met
een sluysken om die daer mede te schueren”, maar het is onduidelijk of deze ook effectief gerealiseerd
werd.
De haven blijft tot in de 19de eeuw eigendom van het polderbestuur, dat de uitbating en het
onderhoud ervan dient te verzekeren. In het derde kwart van de 19 de eeuw werd over de uitbreiding
van de haveninfrastructuur heftig geredetwist tussen polderbestuur en gemeentebestuur. Het was het
gemeentebestuur dat in 1888 uiteindelijk een nieuwe aanlegsteiger liet aanleggen, en vanaf 1896 ook
de exploitatie van de haven voor zijn rekening nam. De haven werd vanaf dan verpacht door het
polderbestuur aan het gemeentebestuur.
Tot op vandaag is er op deze locatie een kleine haven aanwezig, zij het dat ze momenteel enkel als
jachthaven wordt gebruikt. De haven is een getijhaven, wat betekent dat ze bij laagtij droog komt te
staan.

Figuur 2-8

Haven van Doel bij laagtij (actuele toestand)

Hooghuis, Hooghuisstraat 8 (ID1275 RELICT_ID17215)
De inventaris bouwkundig erfgoed vermeldt volgende beschrijving ‘Het herenhuis (1613-1614) werd

gebouwd voor rekening van het polderbestuur. Later werd het een ‘Huis van plaisance’ en in de loop
der tijden o.m. gebruikt als winkel, afspanning en café. Het huis ligt enigszins verscholen aan de rand
van de in 1614 volgens geometrische patroon aangelegde dorpskom, net ten zuiden van de kerk. Het
Hooghuis wordt steeds in verband gebracht met P.P. Rubens omdat het waarschijnlijk eigendom is
geweest van Jan Brandt, vader van Isabella Brandt, eerste echtgenote van Rubens, en later van Jan
van Brouchoven de Bergeyck, tweede echtgenoot van Helena Fourment, na Rubens’ overlijden.’
De recente herinterpretatie door F. Buys (2011), weerlegt de meeste van deze beweringen: de
hierboven geschetste voorgeschiedenis (zetel van het polderbestuur, herberg en winkel) heeft
betrekking op het verdwenen Herenhuis (zie hoger) en niet op het Hooghuis.
Buys schetst op basis van archiefonderzoek de grote lijnen van de ontstaansgeschiedenis van het
Hooghuis: Jan Willemsen, een gereformeerd schipper uit Doel kocht de grond in mei 1645 van Geraerd
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Vaen, en liet kort daarop landmeter Andries de Vinalmont het majestueuze barokhuis ontwerpen. Al
snel na de bouw raakte Willemsen echter in financiële moeilijkheden, en in 1654 werd het huis
openbaar verkocht. De verdere 17de eeuwse geschiedenis is minder duidelijk. In de achttiende eeuw
valt vooral de belangrijke lokale familie Spaenhoven als eigenaar op.
Volgens het Primitief Kadaster (AKG, Beveren) was de site (inclusief gebouwen) rond 1830 in
eigendom van Petrus Andreas de Lee, herbergier -‘cabaretier’ uit Doel. De Lee had het overgenomen
uit de nalatenschap van de ouders van zijn eerste vrouw Catharina Baeyens (zelf gestorven in 1818).
De familie De Lee bleef als herbergier en polderbode in bezit van het huis tot 1939.
Ook al is er géén link met Rubens of het polderbestuur, als monument voor de ondernemingszin van
een Doelse schipper, én als symbool van de samenwerking Antwerpen- Doel, ProtestantismeKatholicisme en Noord-Zuid is het zonder meer uniek: het Hooghuis geeft uitzicht op de wijde vlakte
van de polder, maar is qua vormentaal overduidelijk een ‘stedelijk’ burgerwoning uit de zeventiende
eeuw. Opdrachtgever was een gereformeerd schipper, terwijl landmeter de Vinalmont – de latere
meier van Doel-Kieldrecht - blijkens het onderzoek van J. Leune in zijn woning Rooms-Katholieke
misdiensten liet vieren (Leune 2014: 220-222). Of het huis integraal in zijn huidige vorm gebouwd
werd in en kort na 1645 zal verder onderzoek moeten uitwijzen.
Het Herenhuis was vroeger omwald, zoals zichtbaar is op de Ferrariskaart. De grachten werden in het
midden van de 19de eeuw gedempt.
De voornaamste gevel ziet uit op een thans min of meer omsloten binnenkoertje, waarvan nog
overblijfselen van verharding met klinkers behouden bleef, in visgraatverband gelegd voor de ingang.
Het is een traditionele verankerde bak- en zandsteenbouw; twee en een halve bouwlagen onder licht
geknikt schilddak (Vlaamse pannen), uit het tweede kwart van de 17de eeuw (baksteen klein formaat
19 x 9 x 5). De voornaamste gevel is naar het zuiden gericht. Het is een lijstgevel van vijf traveeën
tussen hoekblokken, op zware sokkel en gemarkeerd d.m.v. muurbanden, alle evenals de
beëindigende geprofileerde daklijst van zandsteen. De benedenverdieping heeft rechthoekige, beluikte
vensters uit de 19de eeuw met houten lateien en arduinen onderdorpels. Het zijn verbouwingen van de
oorspronkelijke kruiskozijnen onder een ontlastingsboog met aanzet- en sluitstenen. Vensters op de
bovenverdieping hebben een behouden arduinen omlijsting, gedeeltelijk met sponningbeloop -waar
duimen op oorspronkelijke halve luiken duiden- gedeeltelijk met afgeschuind beloop. De kruisen
werden echter verwijderd. De onderdorpels zijn onderling verbonden door kordon.
Alle vensters zijn ontlast door een segmentboog met natuurstenen aanzet- en sluitsteen, met
uitzondering van de drie middelste bovenvensters, waarboven hardstenen bolkozijnen van de
zolderverdieping werden geplaatst.

Figuur 2-9
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Hooghuis: zuid- en westgevel
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Centraal is er een monumentale blauwe hardstenen deuromlijsting in vol plastische barokstijl, d.m.v.
een beschadigde zandstenen cartouche 1645 gedateerd, hetgeen overeenkomt met het recente
archiefonderzoek. Het betreft een geprofileerde en geblokte rondboog op eveneens geblokte
rechtstanden, ingeschreven in verdiepte en geblokte barokpilasters met Ionisch kapiteel, bekroond met
een gekornist driehoekig fronton. De oude houten opgeklampte deur met beschot van belijste en
benagelde plankjes, nog voorzien van een bewerkte ijzeren slotplaat en trekker, is bewaard.

Figuur 2-10

Hardstenen deuromlijsting en details

De zijgevels zijn opgetrokken in zeer kleine Hollandse gele baksteen (IJsselsteen, 16 x 7 x 3,5)8
waarschijnlijk herbouwd in de eerste helft van de 19de eeuw. Dezelfde baksteensoort werd trouwens
ook sporadisch voor aanpassingen en opvullingen in de voorgevel aangewend. In de W.-zijgevel bleef
een hardstenen kruiskozijn intact behouden met getraliede bovenlichten; in de O.-zijgevel werden de
kruisen verwijderd uit de vensters. Deze vensters hebben een ontlastingsboog boven de latei. De
gevels vertonen steigergaten onder de daklijsten.

8

De IJsselsteen werd gebruikt als balast voor de graanschepen die uit Nederland kwamen. Ze komen ook elders
in de Doelpolder voor.
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Figuur 2-11

Hooghuis oostgevel

Over de hele breedte van de achtergevel (noordgevel) is er een aanbouw uit het eerste kwart van de
19de eeuw, onder lessenaarsdak. De muuropeningen hebben ijzeren I-lateien met rozetvormige
bevestigingsbouten. In het verlengde hiervan liggen een viertal kleine en vervallen arbeidershuisjes
(eind 19de, begin 20ste eeuw).
Op de benedenverdieping werden de binnenmuren (verkeerdelijk) gedecapeerd. De eikenhouten
zolderingen, waarvan de moerbalken rusten op geprofileerde balksloffen en korbelen werden bewaard,
evenals de dicht geplaatste kinderbalken. De oorspronkelijke betimmering van brede planken is
behouden.
Het interieur omvat twee monumentale barokschouwen uit het tweede of derde kwart van de 17de
eeuw. Links van de ingang (woonkamer) is er een Italiaans geïnspireerde schoorsteenmantel van sterk
geaderde grijs marmer waarvan de plaat gedragen wordt door zware korbelen op Toscaanse zuilen.
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Figuur 2-12

Schoorsteenmantel in de woonkamer

Rechts van de inkom, in de vroegere gelagzaal, wordt het sterk geprofileerd houten tablet gestut door
massieve belijste wangen van gepolijst graniet. De schacht tegen de zoldering is gewelfd en dient
daardoor als steunplaat voor de vuurplaat op de bovengelegen verdieping. Het geheel is versierd met
laat-gotisch traceerwerk rustend op korbeeltjes, gebeeldhouwd in de vorm van mensenhoofdjes. De
onderboezem is bekleed met witte Delftse tegels.
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Figuur 2-13

Schouwmantel in de gelagzaal

In de trapzaal, die van de woonruimte gescheiden is d.m.v. een houten rondboogdeur, bevindt zich
een houten spiltrap. De deur bevindt zich in een geprofileerde archivolt met gegroefde sleutel en
imposten, gevat tussen pilasters met hoofdgestel, alles uitgevoerd in eikenhout.

Figuur 2-14

Trap

Op de bovenverdieping bleef een schoorsteenmantel behouden. Een geprofileerde houten tablet steunt
op zandstenen dragers met laatgotische vormgeving
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Op de zolder vinden we vier gebinten die, af te leiden van het gebruik van smeedijzeren nagels, een
aantal belangrijke aanpassingen of verstevigen hebben doorstaan.

Figuur 2-15

Zolder

Scheldemolen, Scheldemolenstraat 6, ID1261 RELICT_ID17242)
Over de molen van Doel bestaat uitgebreide literatuur maar ook nog steeds onduidelijkheid over de
precieze chronologie en de ruimtelijke inrichting. Hoger zagen we dat de molensite vermeld wordt in
de bedijkingsrekening van 1613-14, en dus hoogstwaarschijnlijk teruggaat op de periode van de eerste
bedijking kort na 1567. De polderrekening van Doel uit 1619-20 vermeld dat de molenberg op dat
ogenblik vercijnsd wordt aan molenaar Joos Janszone uit Goes. De grond van de molen blijft ook in de
19de eeuw eigendom van het polderbestuur, getuige ondermeer het Primitief Kadaster én de
polderrekening van 1900-1901.9
Op de Ferrariskaart (ca. 1775) zien we de molen afgebeeld met het bruin symbool van een
staakmolen. In 1834 waaide deze om en werd in 1835 herbouwd in steen. Het kadaster maakt melding
van een "nouvelle construction d'un moulin à la place d'un autre renversé par un ouragan".
Molenaar Jan Juliaan Mariman kocht de molen in 1924 maar liet hem slechts drie jaar draaien. Hij had
17 kinderen en niemand wilde hem opvolgen. De molen stopte in 1927 definitief met malen en viel ten
prooi aan verwaarlozing en plundering.
Jozef Stuerwegh, een handelaar uit Antwerpen, kocht de molen in 1929 aan en wilde hem ombouwen
als buitenverblijf. Hij liet de maalstenen en het mechanisme verwijderen, maar zijn overlijden in 1933
doorkruiste de verdere ontmanteling. Te koop gesteld op 24 november 1933 kwam de molen in het
bezit van Eugeen Herman, handelaar te Vrasene. Samen met enkele molenvrienden, waaronder
burgemeester Edmond Jonckheere van Doel, zijn schepenen en gemeentesecretaris, alsook Marcel
D'Hondt (Gent), P.-J. Boven, Albert Buvé, De Boom, Weyers (Sint-Niklaas), richtte de nieuwe eigenaar
een bescheiden folklore museum in met tal van oude voorwerpen en met een enige verzameling van
een 200-tal afbeeldingen van verdwenen of nog bestaande molens.
In de tweede wereldoorlog kwam verbouwden de Duitse bezetters de molen en verwijderden de
oorspronkelijke kap. Die werd vervangen door een groot cirkelvormige waarnemingspost op het dak.
Na de bevrijding van het land en de terugtocht van de Duitsers in september 1944 werd de wachtpost
(palende aan de molen) door de Duitsers in brand gestoken, maar de molen zelf bleef gespaard. Toen
9

In teksten over de molen wordt steevast volgende bewering opgenomen ‘De molen is niet op de dijk gebouwd
maar zit er als het ware in geprangd, zijn grondvesten gaan derhalve buitengewoon diep’. Het is niet duidelijk
waarop deze bewering gestoeld is. De oorspronkelijke staakmolen had wellicht een zeer summiere fundering. De
verbreding die zichtbaar is op o.m. de Ferrariskaart is wellicht eerder te verklaren vanuit de noodzaak om de molen
van alle kanten toegankelijk te maken dan om rond de fundering te bouwen. Wel is het wellicht zo dat de
oorspronkelijke molen op een artificiële heuvel werd gebouwd (de ‘molenberg’, die later in de dijk werd
geïntegreerd.
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werd de molen door de Engelse soldaten van de British Aircraft en de R.A.F. als observatiepost
gebruikt voor de verdediging van de Stelde, de stad Antwerpen, de haven en de oevers tegen de Vbommen.
Op 5 november 1946 werd de molen beschermd als monument. Om uit onverdeeldheid te treden,
werd de molen –na de dood van Eugeen Herman - openbaar verkocht en kwam in 1948 in het bezit
van Henri Herman, broer van Eugeen. Hij richtte de lage achterbouw in als woning en bouwde er een
ruime gelagzaal aan. Met toelagen van openbare besturen, vond een uitwendige restauratie plaats,
volgens plannen van architect Fernand Weyers uit Sint-Niklaas en uitgevoerd door molenmaker
Mariman van Zele. Helaas, Korte tijd na de restauratie, overleed de eigenaar.
De molenvrienden van de Koninklijke Touring Club kochten de molen om te beletten dat hij in
particuliere handen zou komen.
In 1958 werd een uitwendige een (weinig deskundige) restauratie uitgevoerd, met o.m. een nieuw
geklinknageld gevlucht. De redding door de Touring Club van wordt herdacht door twee gedenkstenen
- ingemetseld in de molenmuur. De molen is nu in gebruik als restaurant.

Figuur 2-16

Molen van Doel in 1929

De molen is van het type ‘grondzeiler’ met ronde bakstenen kuip, geopend d.m.v. thans beluikte
steekbogige muuropeningen. Door een aanbouw kan de molen, een kettingkruier, niet meer draaien.
Er is geen binnenwerk meer aanwezig.
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Figuur 2-17

Molen van doel

Een grondzeiler is een windmolen die vanaf de grond kan worden bediend. Door de gedrongen bouw
scheren de draaiende wieken over het erf rondom de molen. De molen wordt door de molenaar vanaf
de grond opgezeild.
Rondom een grondzeiler is eigenlijk altijd een afrastering nodig, want de draaiende wieken zijn een
groot gevaar voor mensen en dieren. De aan- en afvoer van materiaal (bijvoorbeeld koren) is enigszins
problematisch. Het verklaart ook waarom er openingen zijn aan alle zijden van de molen.
Dit type molens werd gebouwd op locaties waar weinig windbelemmering was, bijvoorbeeld in de kale
polders. De meeste poldermolens zijn grondzeilers - ze staan immers in vlak gebied met weinig
bebouwing. Grondzeilers die als korenmolen zijn ingericht, vinden we voornamelijk in gebieden met
veel wind of op een natuurlijke of kunstmatige verhoging in het landschap, in dit geval een dijk.
Het kruien is het draaien van het wiekenkruis van een windmolen zodat het 'in de wind' staat gericht.
Dit voor de beste energieoverdracht waarbij de wind recht op het kruis moet staan gericht. Het woord
kruien is afkomstig van het in vroeger tijden draaien van een molen met behulp van een soort
kruiwagen. Het draaiend deel van de molen is door middel van het kruiwerk verbonden met het vaste
deel.
Bij een kettingkruier hangt achter uit de kap een ketting waarmee via een groot wiel en een
overbrenging naar een tandheugel de kap van de molen rond kan worden getrokken. De ketting reikt
tot op stelling of, zoals in dit geval, tot de begane grond, vanaf waar de molen wordt gekruid.
Door de bouw van de Sigmadijk, als onderdeel van het Sigmaplan, is de oorspronkelijke bedoeling van
de inplanting niet meer duidelijk. Hij staat immers niet meer op het hoogste punt van het landschap.
De oorspronkelijke ligging is zichtbaar op onderstaande postkaart.
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Figuur 2-18

54

Molen van Doel op oude prentkaarten
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Figuur 2-19
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Figuur 2-20

Molen van Doel op de Ferrariskaart (1777) en actuele toestand

O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk, Hooghuisstraat z.n. (ID1192, RELICT_ID17214)
De parochiekerk O.-L.-Vrouw-Hemelvaart is een neoclassicistische kerk, aan de rand van de dorpskom
gebouwd en omringd door het kerkhof waarvan de gietijzeren afsluiting van 1857 nog gedeeltelijk
bewaard bleef. Het kerkpleintje ervoor is beboomd met een dreef van linden. Verder is er een
oorlogsgedenkteken en een dorpspomp.

Figuur 2-21

Hooghuis en O.-L.-V.-Hemelvaartskerk

Op dezelfde locatie stond mogelijk reeds een bedehuis aan het begin van de 16 e eeuw. De vermelding
van een bedehuis in de vijftiende eeuw is interessant, maar voorlopig moeilijk toe te schrijven aan een
concrete historische bron. Dit werd door Geeraert Fransen in 1672 volledig vervangen en in 1772 door
de gebr. Schoonvliet vergroot. Na een nieuwe vergroting in 1826 door architect Sernys en ernstige
herstellingen in de jaren 1830-40 door architect J. Beeckman (Dendermonde), werden in 1850 door
architect A. Fumière (Borgerhout) plannen opgemaakt voor versteviging en uitbreiding. Door de vele
wijzigingen hieraan gebracht door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bij
monde van architect L. Roelandt (Gent) wordt uiteindelijk van 1851 tot 1854 een volledig nieuwe kerk
gebouwd. De inwijding op 26 mei 1856. De plattegrond beschrijft een driebeukige kruiskerk met
ingebouwde voorgeveltoren en polygonaal koor.
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Het is een vrij groot gebouw van baksteen met decoratieve verwerking van gekantrechte zandsteen en
blauwe hardsteen.
De kerk heeft een bepleisterd en beschilderd interieur, overdekt door kruisgewelven met gordelbogen.

Figuur 2-22

O.L.V.-Hemelvaartkerk Doel: interieur

Het meubilair is samengesteld uit stukken uit verschillende periodes, waarvan sommige ouder zijn dan
de kerk zelf (bv. 2 biechtstoelen uit 1774). De preekstoel met beeld van de H. Cornelius (18de eeuw) is
afkomstig uit het voormalig Wilhelmietenklooster te Beveren.
Het orgel in de kerk is beschermd als onroerend erfgoed sinds 19 augustus 1980. Alhoewel de
orgelbouwer niet met zekerheid bekend is, wordt het instrument toch toegeschreven aan een lid van
het geslacht Loret. Het dateert van het midden van de 19de eeuw. Het front heeft houten sierpijpen
en het prospect is nog origineel.
De familie Loret is een Vlaams geslacht van orgelbouwers, afkomstig uit Dendermonde. In
Vlaanderen zijn het vooral François-Bernard Loret (1808-1877) en zijn broer Hippolyte Loret (18101879) vermeldenswaardig.
François-Bernard Loret werd in Dendermonde geboren, Hij leerde al op jonge leeftijd het ambacht van
zijn vader. Hij vestigde zich als zelfstandig orgelbouwer te Sint-Niklaas en verhuisde later naar
Mechelen. Daar stichtte hij de Manufacture d'orgues d'église F. Loret Malines. Loret genoot spoedig in
binnen- en buitenland een groot aanzien omwille van zijn talrijke uitvindingen inzake orgelmechaniek
en pneumatiek en ontving hiervoor ook veel buitenlandse onderscheidingen. Dankzij zijn uitvindingen
werden zowel de kwaliteit als de prijs verbeterd.
François-Bernard Loret bouwde in zijn leven meer dan 300 orgels, waaronder één in de kathedraal van
Arequipa te Peru, wat hem tot een befaamd, gerespecteerd orgelbouwer maakte.
Men mag aannemen dat vanaf ca. 1850 ook zoon Camille Loret in het bedrijf meewerkt; na zijn vaders
dood in 1877 levert hij nog enkele grote werken af, daarna ziet men zijn activiteiten eerder afnemen.
Er zijn in Vlaanderen nog maar weinig instrumenten van François-Bernard Loret overgebleven. In
Oplinter bevindt zich een Loret-orgel. De organist was dermate enthousiast dat hij in een dankbrief
schreef: Ik heb de eer aen uw vriendelijk verzoek te beantwoorden, als dat ik zeer content zyn van ons

nieuw orgel, aengezien er geene andere redens en zyn, want het is een kostelijk en aengenaem
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instrument (...) De houten pypen en al wat zich aen het orgel bevindt zyn van het best eiken hout, het
mikanik is wonder en goed.
Hyppolyte Loret is de laatste actieve orgelbouwer uit het geslacht Loret, hierdoor werd hij bijna even
gekend als zijn broer. Hij verhuisde zijn bedrijf naar Parijs en bouwde ongeveer 450 orgels (onder
andere in de Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterraekerk te Brussel). Het is aan deze orgelbouwer dat het
orgel van Doel wordt toegeschreven. Hij hechtte veel belang aan de esthetiek van zijn instrument,
zowel auditief als visueel.
Gemeentehuis van Doel, Camermanstraat 4 (ID1115 RELICT_ID17193)
Hoekhuis van twee bouwlagen onder combinatie zadel- en schilddak (kunstleien), in kern uit de
tweede helft van de 18de eeuw doch later aangepast.
Camermanstraatzijde: bakstenen lijstgevel met vernieuwde arduinen plint, van vier traveeën, in het
vierde kwart van de 19de eeuw te dateren. Verlevendigd door gebruik van blauwe baksteen en
schaarse toepassing van natuursteen. Horizontaal en verticaal geleed door lisenen en banden van
blauwe papensteen, onder de dubbele muizetand rustend op een rondboogfries op korbeeltjes.
Deurrisaliet, geaccentueerd door mijterboogvormig bovenvenster in een bepleisterde omlijsting; de
vernieuwde balkonleuning wordt gedragen op gecanneleerde consoles, waartussen het gemeentelijk
wapenschild. Bredere rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken op de gelijkvloerse
verdieping; rondboogvensters met sluitsteen op de tweede bouwlaag, alle omlijstingen van blauwe
baksteen; afgeronde arduinen lekdrempels, op de bovenverdieping doorgetrokken tot gekornist
kordon. Tenslotte deur in rechthoekige arduinen omlijsting met neuten en afgeronde hoeken.
Vissersstraatzijde: bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën uit de tweede helft van de
18de eeuw. Rechthoekige vensters in arduinen omlijsting, gevat in bepleistering van platte banden
voorzien van oren en imitatie-sluitsteen (19de eeuw ?), verticaal doorgetrokken over de borstwering
waardoor verdiepte panelen ontstaan, opgevuld met spiegels. Geprofileerde arduinen
spiegelboogdeuromlijsting met bovenlicht bekroond door een gestrekte waterlijst. Brede poort in
arduinen omlijsting van vierde travee waarschijnlijk als latere verbouwing. Recente arduinen plint;
oorspronkelijke houten 19de-eeuwse kroonlijst op modillons die ook aan de Camermanstraatzijde
doorliep vervangen door gootlijst van plastic.

Figuur 2-23

Gemeentehuis van Doel (toestand 2007, fot VIOE)

Klooster, Hooghuisstraat 2-4 (ID1111 RELICT_ID17211)
School, voormalig klooster, en eertijds kostschool. Bakstenen gebouw van driemaal drie traveeën en
twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) tussen aandaken met muurvlechtingen en
schouderstukken; in het eerste kwart van de 20ste eeuw te dateren. Verankerde lijstgevel beëindigd
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op een dubbele overhoekse muizetand. Rechthoekige vrij grote vensters, drie aan drie gekoppeld en
ontlast door een doorlopende I-balk met rozetvormige bevestigingsbouten, op de benedenverdieping
onder ontlastingsboog. Rechts aanbouw van zeven traveeën en één bouwlaag in analoge stijl (zie
vensters) doch met lisenen).
Links iets lagere aanbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, blijkbaar ouder en architectonisch
eerder aansluitend bij nummer 4. Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door bepleisterde en
witgeschilderde banden. Steekboogvensters op de gelijkvloerse verdieping, rondbogig op de
bovenverdieping, gevat in omlijsting van platte banden. Krulankers, panelen met verweerde
opschriften op de borstwering en imitatiesteigergaten onder eenvoudige daklijst. Zelfde
gevelbehandeling voor de zijgevel waarvan één travee zichtbaar is door de wijkende aanbouw.
Nummer 4: eveneens baksteenbouw; eertijds vier, thans zes traveeën en twee bouwlaag onder
zadeldak (kunstleien), met zeskantige houten dakruiter, daterend uit het tweede tot derde kwart van
de 19de eeuw. Ankers in de vorm van ovale medaillons. Rechthoekige vensters onder strek op de
benedenverdieping, rondboogvensters op de bovenverdieping. Eerste twee travee gescheiden van de
overige door bouwnaad, en gemarkeerd door vlak kordon op de borstwering. Beëindiging op
eenvoudige kroonlijst. Arduinen rechthoekige deuromlijsting, licht geprofileerd op vlakke neuten, 1854
gedateerd op vlakke architraaf en bekroond door vooruitspringende waterlijst waarboven strek.
Aanbouw links van het klooster: vrij recente kapel (dertiger jaren van de 20ste eeuw).

Figuur 2-24

Toestand in 2004 (foto VIOE)

Schoolgebouw, Engelsesteenweg 8 (ID1194 RELICT_ID17204)
Schoolgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat,
kunstleien), circa 1900 te dateren. Bakstenen lijstgevel met hoekpilasters en middenrisaliet uitgewerkt
in een puntgevel met oculus en klimmende rondboogfries. Deur en vensters onder licht gebogen strek
met sterk vooruitspringende waterlijst. Benedenvensters voorzien van houten rolluikkasten en arduinen
lekdrempels; bovenvensters met onderdorpels doorlopend tot een gekornist kordon. Verdere
horizontale geleding door middel van gekornist kordon, architraaf en houten kroonlijst. Links van de
hoofdgevel de klaslokalen van zes traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (Vlaamse
pannen). De lange straatgevel is geritmeerd door pilasters, onderling verbonden door steekbogen met
waterlijst. Vernieuwde aluminium ramen met arduinen lekdrempels (oorspronkelijke roedeverdeling
bewaard in linker travee en in zijgevel). De achtergevel bezit eenvoudiger lisenen, rechthoekig
verbonden met een overhoekse muizetandfries. De vernieuwde ramen hebben een ijzeren I-profiel als
latei.
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Figuur 2-25

Schoolgebouw (toestand 2007, Foto VIOE)

Pastorie, Hooghuisstraat 6 (ID1090, RELICT_ID17212)
Belangrijke alleenstaande classicistische baksteenbouw van vijf traveeën en twee verdiepingen onder
geknikt schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien) uit de tweede helft van de 18de eeuw
daterend, doch mogelijk met oudere kern.
Voorgevel: rood beschilderde lijstgevel op bepleisterde plint, horizontaal gemarkeerd door wit
beschilderde banden als pseudo-speklagen en door gekorniste kroonlijst met tanden. Drie traveeën
breed risaliet bekroond door driehoekig gekornist fronton. Rechthoekige vensters in licht geprofileerde
arduinen omlijsting met sporen van duimen; getoogde ontlastingsbogen met aanzetstenen en
diamantkopsluitsteen; bepleisterd paneel op de borstwering. Arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVIstijl: rechthoekig en geprofileerd, voorzien van neuten, sluitsteen met diamantkop en oren met
festoenen, bekroond door geprofileerde gestrekte waterlijst. Zijgevel (zuidkant) (kerkhofzijde):
lijstgevel van vier traveeën, beëindigd door analoog hoofdgestel als de voorgevel. Langwerpige
rechthoekige vensters, eveneens in arduinen omlijsting, hier onder rollaag. Jongere deuropening
tussen middenvensters geprangd. Zijgevel (noordkant): blind op een intact bewaard kruisvenster na op
de bovenverdieping, wat mogelijk oudere kern kan verraden. Achtergevel: gecementeerd; eertijds
beluikte steekboogvensters in beschilderde natuurstenen omlijsting met sponningbeloop; op de
gelijkvloerse verdieping in late 19de eeuw voorzien van rolluikkasten. Merkwaardige beschilderde
natuurstenen deuromlijsting uit de eerste helft van de 18de eeuw; kwarthol geprofileerd met vlakke
neuten; sluitsteen loopt over in gebogen waterlijst.
Bakstenen koetshuis onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw, aan beide zijden geritmeerd
door middel van drie rondbogen waarvan de middelsten een open doorgang vormen. Uilegaten in de
zijgevels.
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Figuur 2-26

Pastorie van Doel (toestand 2007, foto VIOE)

Station, Engelsesteenweg 2 (ID1108, RELICT_ID17243)
Voormalig station. Langgerekt (thans beschilderd) bakstenen gebouw met lage middenpartij van negen
traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, begrensd door hoger opgetrokken hoekgebouwtjes van
twee bouwlagen, eveneens elk onder zadeldak (mechanische pannen); gebouwd in het eerste kwart
van de 20ste eeuw, doch sinds de afschaffing van de spoorlijn omgevormd tot dancing. Gevels
geritmeerd door lisenen, vertrekkend van op de plint en op de zijgevels van de hoekgebouwen een
oplopende getrapte band vormend onder de daklijst. Rechthoekige vensters met houten
roedeverdeling; lekdrempels en ijzeren latei met bevestigingsbouten in rozetvorm. Gekoppelde
rondboogvensters in de zijgevels. Behouden sierlijke gekartelde houten windborden en kammen onder
de hanggoten. Klein aanbouwsel (onder meer ingangsportaal) van recente datum.

Figuur 2-27
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Station van Doel (toestand 2007, foto VIOE)
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Figuur 2-28

Tramstatie in Doel in 1906 (bron: Delcampe.net)

Herenhuis, Hooghuisstraat 12 (ID1091 RELICT_ID17217)
Alleenstaand statig herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan
de straat, mechanische pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde
lijstgevels, beëindigd door middel van een gelede architraaf, verdiepte fries en moderne kroonlijst.
Voorgevel met licht vooruitspringend middenrisaliet, geaccentueerd door imitatievoegen, uitstralend
boven de muuropeningen; verder geprofileerde arduinen deuromlijsting op neuten. Rechthoekige
vensters met afgeronde bovenhoeken en lekdrempels; op de gelijkvloerse verdieping beluikt en op de
bovenverdieping met resterende duimen, bewaard houtwerk. In de verankerde zijgevels zijn de
vensters vrijwel alle blind. Verzorgde omgevende tuin met vier beuken in de voorhof. Recente
afsluiting, ijzeren hek en stijlen behouden.

Figuur 2-29
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Herenhuis, toestand 2007 (foto VIOE)
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Herenhuis, Camermanstraat 37 (ID1097 RELICT_ID17197)
Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse
pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand, in empirestijl, in het tweede
kwart van de 19de eeuw te dateren. Verdieping horizontaal gemarkeerd door vlakke puilijst. Licht
verhoogde begane grond met beluikte rechthoekige vensters. Bovenverdieping geritmeerd door middel
van rondboogvensters; de geprofileerde archivolten zijn onderling over de penanten verbonden door
kordons. Lekdrempels. Gevelbeëindiging door middel van architraaf met verscheidene fasciae, fries
regelmatig bezet met medaillons; sierlijke ombuigende kroonlijst voorzien van casementen en
modillons. Enkele arduinen treden leiden naar de houten deur met paneelwerk en bovenlicht tussen
eenvoudige pilasters op hoge neuten, bekroond door een klassiek hoofdgestel.

Figuur 2-30

Herenhuis (toestand 2007, foto VIOE)

Villa, Engelsesteenweg 47 (ID1114 RELICT_ID17207)
Complex villaatje middenin een tuin gesitueerd aan de straat afgesloten door decoratief ijzeren hek.
Beschilderde bakstenen gevel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met lichte art-deco-invloed,
afgedekt met zadeldaken (mechanische pannen). Voor- en zijgevel zijn uitgewerkt met driekantige
erkers en uitlopend op afgeknotte puntgevels. De vensters zijn voornamelijk rechthoekig en de deur
wordt voorafgegaan door een overdekt terrasje op witte bakstenen pijlers. De gevels worden
verlevendigd door een schaarse versiering van witte baksteen. Bij een recente verbouwing werd de
gevel bepleisterd en werden enkele elementen toegevoegd.
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Villa (toestand 2007, foto VIOE)
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ID

Relict ID

Omschrijving

Straat + nr.

Status

1116

17194

Dorpswoning

Camermanstraat 21

gesloopt

1101

17195

Dorpswoning

Camermanstraat 27

gesloopt

1100

17196

Dorpswoning

Camermanstraat 33

gesloopt

1107

17198

Stadswoning

Camermanstraat 39

bewaard

1106

17199

Dorpswoning

Camermanstraat 43

gesloopt

1096

17206

Villa

Engelsesteenweg 20

gesloopt

1105

17213

Burgerhuis

Hooghuisstraat 7

gesloopt

1095

17216

Dorpswoning

Hooghuisstraat 10

bewaard

1098

17218

Arbeidershuisje

Hooghuisstraat 17

gesloopt

1092

17219

Boerenburgerhuis

Hooghuisstraat 21

bewaard

1335 1420
1421 1422
1423

17220

Beluik van vijf huisjes in
spiegelbeeldschema

Liefkenshoekstraat 2

bewaard

1193

17228

Kapel Onze-Lieve-Vrouw
der Polders

Parkstraat z.n.

bewaard

1104

17229

Dorpswoning

Pastorijstraat 3

gesloopt

1103

17230

Dorpswoning

Pastorijstraat 4

gesloopt

1110

17231

Burgerhuis

Pastorijstraat 6

gesloopt

1109

17232

Stadswoning

Pastorijstraat 8

bewaard

1102

17233

Dorpswoning

Pastorijstraat 9

gesloopt

1099

17234

Dorpswoning

Pastorijstraat 12

gesloopt
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2.2

1094

17235

Dorpswoning

Pastorijstraat 13

bewaard

1093

17236

Burgerhuis

Pastorijstraat 16

bewaard

1112

17237

Stadswoning

Pastorijstraat 19

bewaard

1113

17238

Burgerhuis

Pastorijstraat 21

bewaard

1418

17239

Boerenhuis

Pastorijstraat 44

gesloopt

1088

17245

Boerenburgerhuis
gedateerd 1898

Vissersstraat 10

gesloopt

1089

17246

Burgerhuis en bijgebouw

Vissersstraat 11

gesloopt

Prosperdorp
Met de bouw van de parochiekerk begin 20ste eeuw werd het kleine kerkdorp Prosperdorp planmatig
aangelegd, gesitueerd rond de hoofdstraat, de huidige Sint-Engelbertusstraat. Langsheen deze straat
met rechthoekig plein voor de kerk werden woningen op cijnsgrond opgetrokken.

2.2.1

Historiek
Prosperpolder is één van de grootste polders in België dat als land op de Schelde werd gewonnen. De
afgelegen Prosperpolder omvat een gebied van ruim 1051 hectare in de noordelijke polders van het
Land van Waas op het grensgebied België en Nederland. Na bedijkingswerken van een schorrengebied
liggend voor de Nieuw-Arenbergpolder aangevat in 1846 ontstond de Prosperpolder. Deze ligt enerzijds
op de deelgemeenten Kieldrecht en Doel van Beveren, en anderzijds deels op de Nederlandse
gemeente De Clinge.
De benaming van deze polder verwijst naar de initiatiefnemer en opdrachtgever voor de
bedijkingswerken waaraan de polder zijn ontstaan dankt, namelijk aan hertog Prosper-Lodewijk van
Arenberg (1785-1861) die overwegend te Brussel verbleef.
Begin 17de eeuw had de hertogelijke familie van Arenberg al een aanzienlijk deel van het Land van
Beveren in hun bezit verkregen. Vanaf midden 17de eeuw startten ze daar met de drooglegging en in
cultuur brengen van schorren na bedijkingswerken. Na de aanleg van de Konings Kieldrechtpolder in
1654, volgde de Oud Arenbergpolder (1667-1688) en de Nieuw Arenbergpolder (1783-1784). Na de
Prosperpolder (1846) bekostigden de van Arenbergs hier nog kleinere inpolderingen tot in het eerste
kwart van de 20ste eeuw waaronder de Hedwigepolder (1904). Na de bedijking van de Prosperpolder
werd het gebied in kavels opgedeeld en van de nodige infrastructuur voorzien zoals wegen en een
afwateringsnet. De landbouwgronden die hier op hun eigendom waren gecreëerd, werden in eigen
beheer van de hertogelijke familie van Arenberg uitgebaat. In de loop van de tweede helft van de
19de eeuw werden daartoe vier grote landbouwuitbatingen opgericht: de Prosperhoeve of Groote
hoeve (Belgische Dreef 5-7-7A-8), en verder de Petrus, Engelbertus en Antonius hoef.
Omstreeks 1900 ontstond al de idee om een tijdelijke noodkerk te voorzien ten behoeve van de
katholieke landbouwersgezinnen van het afgelegen gehucht Prosperpolder. De toenmalige eigenaar
van Prosperpolder, hertog Engelbert Marie van Arenberg (1872-1949), wou de vier exploitatiehoeves,
die hier door de hertogelijke familie van Arenberg waren opgericht voor het beheer van de in 1846
ontstane Prosperpolder, vermeerderen met pachthoeves. Sinds eind 19de eeuw nam het aantal
pachthoeven binnen het gehucht Prosperpolder toe wat leidde tot een stijging van de
landbouwersbevolking in dit afgelegen gebied. Ook de huisvesting van dijkwerkers voor de bedijking
van de voorliggende schorren tot een nieuwe polder (Hedwigepolder van 1904) verhoogde sterk het
aantal bewoners van Prosperpolder en deed de nood ontstaan aan een voorlopige bidplaats. In 1908
werden de ontwerpplannen voor de definitieve kerk en pastorie van Prosperdorp, opgemaakt door
architect Jules Goethals uit Aalst. Voorafgaand aan de bouwwerken werd vanaf de Prosperhoeve een
nieuwe rechte weg getrokken richting noordoostwaarts (huidige Belgische Dreef) tot de voorziene
bouwplaats van de kerk, pastorie en het achterliggende kerkhof. Terzelfder tijd werd haaks op de
voorgevel van de kerk tot aan de Hertog Prosperstraat een nieuw recht wegtracé aangelegd dat als
hoofdstraat zou functioneren voor een nieuwe woonkern of de dorpskom van Prosperpolder (huidige
Sint-Engelbertusstraat). Langsheen deze straat met rechthoekig plein voor de kerk konden woningen
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op cijnsgrond worden opgetrokken. Met de bouw van de kerk voor de parochiale gemeenschap van de
wijk Prosperdorp kon hierdoor een planmatig aangelegd klein kerkdorp ontstaan dat zich thans nog
zeer herkenbaar aftekent in het vlakke omringende polderlandschap. De kerk is dan ook betekenisvol
als identiteitssymbool voor de dorpsgemeenschap en vormt een opvallend baken in het vlakke
polderlandschap bij de Nederlandse grens.

2.2.2

Algemene aanleg
Prosperdorp dorp ligt geïsoleerd in het Waas polderlandschap bij de Nederlandse grens. Het betreft de
bescheiden bebouwde woonkern gevormd door één rechte straat binnen het gehucht Prosperpolder en
die zich sterk aftekent in het vlakke polderlandschap. Perceelsmatig werd de kleine woonkern
aangelegd als geheel op een rechthoekig terrein tussen de Hertog Prosperstraat en de parallelle
terzelfder tijd nieuw getrokken Belgische Dreef tot de al bestaande Prosperhoeve. Dit alles werd in
1910 afgelijnd op cijnsgronden van de heren van Arenberg. Eén brede rechte straat vertrekkend vanaf
de Hertog Prosperstraat tot de Belgische Dreef vormt er de hoofdstraat van Prosperdorp, vroeger
Kerkstraat geheten en thans Sint-Engelbertusstraat naar de patroon van de parochie. Deze straat
vormt een centrale as die verbreed op het uiteinde tot een rechthoekig plein tegenover de nieuw op te
richten parochiekerk (1910-1911) met naastliggende pastorie; deze pleinzijde of uiteinde van de SintEngelbertusstraat ligt hier in het verlengde van de Belgische Dreef. Aan weerszijden van de
hoofdstraat is de perceelsdiepte dezelfde.
De gegevens van het kadasterarchief laten toe de bebouwingsevolutie op deze cijnsgronden van de
heren van Arenberg en de verdere perceelsopdeling door verkaveling van de nieuwe woonkern te
volgen. De eerste woningen aan de straatrooilijn kwamen in de jaren 1910, 1911, 1912 en 1914 al tot
stand. Op een bepaald ogenblik telde de straat vijf herbergen. Aan de thans onbebouwde pleinzijde
links voor de kerk bevond zich sinds 1910 een afzonderlijke woning opgetrokken door een herbergier.
Vermoedelijk betrof het een herberg die in de loop van de 2de helft van de 20ste eeuw verdween.
Ongeveer midden de oneven straatzijde werd in de nieuwe woonkern later bijkomende infrastructuur
voorzien voor de bewoners van Prosperpolder namelijk een onderwijsinstelling van het type
kloosterschool (nummer 5, 1925). Voorts blijkt dat Prosperdorp zich echt ontwikkelde tot een
woonkern waar de nodige ambachten en diensten die het meest noodzakelijk waren voor het
functioneren van het maatschappelijk leven in een agrarisch milieu blijkbaar vertegenwoordigd waren.
Onder de beroepen van de cijnspachters van Prosperdorp treffen we naast wagenmakers en
herbergiers ook een metser, een timmerman, een smid, een kleermaker, na 1920 ook een winkelier en
een onderwijzer. Verder is bekend dat gezien de zeer dichtbij gelegen grens met Nederland er steeds
een aantal douaniers huisvesting verkregen in Prosperdorp en er door de Belgische overheid daartoe
meerdere huizen met tolbureel werden opgericht in 1926 (nummers 7, 9 en nummers 6, 8 zijn thans
verbouwd).
Het kadasteronderzoek toonde ook aan dat het merendeel van de woningen, opgericht vanaf 1910
cijnshuizen waren, waarbij de bouwheer eigenaar was van ‘het gebouw’ maar de grond en bijhorende
tuin toebehoorde aan de familie van Arenberg. Pas vanaf de jaren 1927-1928 begon de familie van
Arenberg gronden en eigendommen te Kieldrecht en Doel stelselmatig aan landbouwers te verkopen
en in 1931 zelfs aan verschillende naamloze maatschappijen met zetel in het buitenland (Maatschappij
Naamloze Huis en Haard Amsterdam, Maatschappij Naamloze Edelweiss Genève, Maatschappij
Naamloze L’Aquila Milaan Een drietal jaar later verkochten deze Naamloze Maatschappijen de
cijnshuizen te Prosperdorp aan de bewoners en cijnspachters, waardoor het eigendomsrecht van
gebouw en grond eindelijk verenigd werd.
Slechts een klein gedeelte van de even straatzijde vertoont aansluitende rijhuizen. De overige
woningen staan vrij en hele percelen bleven zelfs onbebouwd. Enkele recentere panden werden niet
aan de rooilijn maar achterin opgericht. Het open karakter van de straatbebouwing is mee bepalend
voor de landelijke eigenheid van dit kleine kerkdorp.

2.2.3

Bouwkundig erfgoed
De woonkern van Prosperdorp omvat een brede rechte beboomde straat tussen Hertog Prosperstraat
en Belgische Dreef met door typische hoekhuizen gemarkeerde straathoeken, overwegend
kleinschalige bebouwing met vrijstaande woningen en rijhuisjes, eindigend op een pleintje met
dominante kerk in de as ervan. Volgens oude prentkaarten was de smalle centrale rijweg in de as van
de kerk voorheen gekasseid. Aan beide straatzijden is de thans geasfalteerde rijweg en het plein voor
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de kerk vanouds geflankeerd door een brede grasstrook, thans met een rij Japanse kerselaars. Aan
beide straathoeken voor nummer 1 en nummer 2 is er deels een gekasseide strook aangebracht.

Figuur 2-31² Prosperdorp (na 1925)
In de straat liggen volgende beeldbepalende gebouwen:
•
•
•
•
•
•
•
•

parochiekerk Sint-Engelbertus
pastorie met tuin
drie hoekhuizen gebouwd als handelshuis en/of café die beide straathoeken en een
straateinde markeren (nummers 1, 2; met bewaarde caféfunctie)
één klein, laag dorpshuis (nummer 15)
één burgerhuis (nummer 11)
één burgerhuis met allure (nummer 13), vroeger kostershuis
één dorpsschool, voormalige Sint-Michielsschool van 1925 (nummer 5)
één interbellumvillaatje (nummer 17)

Een aantal woningen, voornamelijk van het type rijhuis van één of twee bouwlagen illustreren nog de
kleinschaligheid en het eenvoudige karakter van de meest eenvoudige huisjes die sinds 1910 nog voor
de Eerste Wereldoorlog werden opgericht of in de jaren 1920. Een aantal zijn nog deels herkenbaar
doch zijn veelal zichtbaar aangetast door wijzigingen aan het parement of aan muuropeningen.
Prosperdorp (Sint-Engelbertusstraat) is beschermd als dorpsgezicht sinds 2013. De kerkofsite, met
inbegrip van de toegangsweg en de Sint-Engelsbertuskerk zijn als monument beschermd. Ook de
naastgelegen Prosperhoeve is als monument beschermd.
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Figuur 2-32

Overzicht erfgoedwaarden in Prosperdorpl. De cijfers verwijzen naar de ID in de
databank.

Parochiekerk Sint Engelbertus, Sint-Engelbertusstraat z.n. (ID15 RELICT_ID17359)
De parochiekerk Sint-Engelbertus werd in 1910-1911 gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van
architect J. Goethals in opdracht van hertog Engelbert-Marie van Arenberg.
Omstreeks 1900 ontstond al de idee om een tijdelijke noodkerk te voorzien ten behoeve van de
katholieke landbouwersgezinnen van het afgelegen gehucht Prosperpolder. De toenmalige
Monseigneur Antonius Stillemans, bisschop van Gent, stond in februari 1904 toe dat Florimond Van
Haelst, onderpastoor in de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Sint-Niklaas, het priesterambt zou uitoefenen
te Prosperpolder. De hertog van Arenberg stelde op de Prosperhoeve de vroegere melkerij ter
beschikking waar de priester huisvesting kon vinden en hij liet er een vroegere machinekamer
omvormen tot kapel voor de eredienst. Op 30 april werd ze als hulpkerk ingezegend.
In 1905 werden de eerste stappen ondernomen om in Prosperpolder een parochie op te richten die
deels op Kieldrecht en deels op Doel zou liggen. Op 2 maart 1907 werd voornoemde kapel op
Prosperpolder als hulpkerk officieel erkend. Daarop begon de eerste pastoor van de parochie Florimond
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Van Haelst, samen met de heer Joseph Rottier hertogelijke beheerder ter plaatse, te ijveren voor de
bouw van een nieuwe parochiekerk met kerkhof en pastorie.
In 1908 werden de ontwerpplannen voor de kerk en pastorie van Prosperdorp, opgemaakt door
architect Jules Goethals uit Aalst, voorgelegd aan de gemeente Kieldrecht. Voor het kerkhof werd een
plan opgemaakt door Henri Rijckaert, architect en bouwkundige te Nieuwkerken-Waas. De
bouwplannen werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 26 februari 1909. De bouwkosten van
de kerk werden gedragen door de gemeenten Kieldrecht en Doel, met een financiële tussenkomst van
een derde van hun bijdrage door de hertog van Arenberg, en voorts door de provincie en de staat. De
aanbesteding van de werken vond plaats op 19 oktober 1909.
Half maart 1910 startten de bouwwerken voor de kerk. Eind maart 1910 was het kerkhof aangelegd,
eind september 1910 was de pastorie winddicht en begin 1911 stond de nieuwe kerk onder dak. Op 4
september 1911 werd de nieuwe kerk van Prosperpolder ingezegend door Monseigneur Stillemans,
bisschop van Gent. De monumentale neogotische parochiekerk werd toegewijd aan Sint-Engelbertus,
ter nagedachtenis van hertog Engelbert van Arenberg die de nodige financiële ondersteuning bood
voor de bouw van de kerk en de aanleg van de begraafplaats. Hij stelde de nodige grond voor de kerk
kosteloos ter beschikking aan het gemeentebestuur. In het hoogkoor van de kerk werd dan ook een
tribune voorzien voor het vooraanstaande adellijke echtpaar de hertog en hertogin van Arenberg,
geboren prinses Hedwighe de Ligne.
De kerk werd in 1911 uitgerust met volgend meubilair geleverd door Eduard Van den EyndeKregersman (Gent), beeldhouwer in hout, steen en marmer: hoogaltaar, twee zijaltaren, twee
biechtstoelen, preekstoel, communiebank, doopvont en kruisweg. Later volgde de tribune en
armstoelen voor de zitplaats opzij van het koor voorbehouden aan de familie van Arenberg. In de
periode 1952-1953 werden taferelen in muurschildering aangebracht in het transept door Maurits De
Belie (Sint-Niklaas) naar een ontwerp van Jozef De Beule (Sint-Niklaas). De drie glasramen in het koor
werden uitgevoerd door glazenier Roger Daniëls (Sint-Truiden) naar ontwerp van Paule Nolens
(Hasselt). Ze werden geschonken door de hertogelijke familie van Arenberg en werden ingewijd op 3
september 1954. Na brand onder het doksaal in 1958 werd de huidige gemetste blinde
doksaalbalustrade aangebracht. Het aanvankelijk orgel werd vervangen door een nieuw van
orgelbouwer Aloïs Thunus (Malmedy) met orgelkast naar ontwerp van architect Rutger Langaskens
(Mariakerke), geplaatst in 1958.
Grondige restauratiewerken door architect F. Weyers (Sint-Niklaas) vonden plaats in 1980-1981 (zie
geschilderd gedenkopschrift binnenin de kerk). In 2010 verkreeg de kerk een buitenrestauratie
waarvan de werken geleid werden door architectenbureau Jan Van Bogaert (Beveren).
De plattegrond beschrijft een driebeukige kruiskerk met schip van vier traveeën voorafgegaan door
een ingebouwde westtoren. Links is er een aanleunende polygonale, uitspringende doopkapel, rechts
bij het portaal aanleunende bergplaats met een polygonaal traptorentje. Het koor bestaat uit drie
traveeën met vijfzijdige sluiting en kleine rechthoekige zijkoortjes. Een rechthoekige sacristie en
berging flankeren het koor als bijna volledig vrijstaande overeenkomstige delen.
De Sint-Engelbertuskerk bezit een basilicale opstand waarvan de symmetrische aanleg geaccentueerd
wordt door de opvallend hoog opgaande en boven het centrale portaal opgetrokken westtoren. De
kerk vertoont een silhouet met evenwichtige verhoudingen een aspect dat heel opmerkelijk en
waarneembaar is. De verticaliteit eigen aan de neogotische bouwstijl wordt door de hoog opgaande
dominante toren boven het hoofdportaal nog benadrukt.
De kerk is opgetrokken in baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor dorpels, deklijsten en
portaalomlijsting. De sokkel heeft een afzaat van breuksteen met hardsteen. Er is een leien bedaking
met houten dakkapelletjes. Diverse elementen getuigen van een verzorgde decoratieve
geveluitwerking en een afwerking met zin voor een smaakvolle en verfijnde detaillering (zie
geprofileerd lijstwerk en sculpturale details). De vierkante toren van vijf geledingen heeft een
bekronende achtkantige ingesnoerde leien naaldspits. Het torenkruis bezat een weerhaan die in de
pastorie bewaard is. De versneden hoeksteunberen hebben een verjongend effect. Het torenvolume
draagt in grote mate bij tot het imposante karakter van het gebouw. Ten overstaan van de omvang en
schaal van de bebouwing in de bijhorende landelijke woonkern verkreeg het kerkgebouw enigszins
buitenmaatse proporties en een karakter dat veeleer in een stedelijk milieu past. Ongetwijfeld vindt dit
deels zijn verklaring in het aanzien van de hertogelijke familie van Arenberg die als eigenaar van
Prosperpolder bijdroegen tot de oprichting van deze bidplaats. Het spitsbogig portaal is gevat in een
geprofileerde zandstenen omlijsting met hogels en kruisbloem en imposten in de vorm van een
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mannenhoofd. Voorts zijn er nauw tegen elkaar aansluitende lancetvormige vensters, spaarvelden,
omlijst torenuurwerk, en gekoppelde galmgaten. Een arduinen gedenkplaat herinnert aan de stichting
en opbouw van de kerk in de westgevel. De benedenkerk heeft per travee een drielicht. De
rechthoekige uitspringende transeptarmen worden verlicht door vijf lancetvensters onder grote oculus.
De puntgevels hebben schouderstukken met hardstenen afdeklijsten en imposten. Het koor wordt
markerend door hoeksteunberen. De sacristie en berging zijn voorzien van getraliede kloosterkozijnen.
De sacristiedeur bevindt zich achter een uitspringende hoekportiek met bogen op een zuil. De deuren
hebben origineel, geprofileerd schrijnwerk en decoratief smeedwerk.

Figuur 2-33

Parochiekerk Sint-Engelbertus (eigen foto)

Pastorie, Sint-Engelbertusstraat 19 (ID22 RELICT_ID17358)
De pastorie van Prosperdorp werd gebouw in 1910 in neogotische stijl naar ontwerp van architect
Jules Goethals, als één geheel met de naastliggende Sint-Engelbertuskerk.
Monseigneur Antonius Stillemans, bisschop van Gent, stond in februari 1904 toe dat Florimond Van
Haelst, onderpastoor in de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Sint-Niklaas, het priesterambt zou uitoefenen
te Prosperpolder. Bij gebrek aan een woning stelde de hertog van Arenberg op de Prosperhoeve de
vroegere melkerij ter beschikking waar de priester huisvesting kon vinden .Om de lokale overheden
onder druk te zetten en met de bouw van een pastorie te starten, eiste de hertog huurgeld voor de
pastoorswoning en dat de woonst ten laatste op 31 december 1909 zou worden verlaten. Het
gemeentebestuur gaf hieraan gevolg en op 27 november 1908 bezorgde architect Jules Goethals uit
Aalst, die ook in stond voor de ontwerpplannen van de nieuwe kerk, het college een ontwerp voor de
pastorie. Op 26 februari 1909 werd het voorstel voor de pastorie door het college goedgekeurd. De
bouw zou bekostigd worden door de Staat, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Kieldrecht en
Doel. De hertog van Arenberg gaf geen geld voor de bouw van de pastorie, maar zag af van de
opgelegde huurgelden en liet E.H. Van Haelst gratis in de Prosperhoeve verblijven tot de nieuwe
pastorie beschikbaar zou zijn.
Eind 1909 kocht de gemeente Kieldrecht, zonder tussenkomst van de gemeente Doel, een strook
grond van de hertog van Arenberg ten oosten van de toekomstige kerk. De bouw van de pastorie werd
aanbesteed aan Honoré De Craene, aannemer te Waarschoot. Half mei 1910 startten de bouwwerken
voor de nieuwe pastoorswoning, eind september 1910 stond het gebouw onder dak. De bouw van de
pastorie, met achterliggende lusttuin en boomgaard werd als eigendom van de gemeente Kieldrecht
kadastraal genoteerd in 1911. Het belendende perceel ten oosten, dat thans deel uitmaakt van de
pastoorstuin was in 1911 eveneens in gebruik als lusttuin en boomgaard, maar behoorde nog toe aan
de hertog van Arenberg.
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Op 4 september 1911 werd de nieuwe kerk van Prosperpolder, toegewijd aan Sint-Engelbertus ter
nagedachtenis van de hertog Engelbert van Arenberg door Monseigneur Stillemans, bisschop van Gent
ingezegend. Nadien werd een feestmaal aan de bisschop, architect, aannemers en
hoogwaardigheidsbekleders aangeboden in de nieuwe en bewoonde pastorij. Eerwaarde heer Van
Haelst bleef tot 1924 pastoor van de Sint-Engelbertusparochie. Begin de jaren 1930 verkocht de hertog
van Arenberg de strook grond naast de pastorie bestemd als boomgaard en lusttuin aan de Naamloze
Maatschappij L’Aquila uit Milaan (Italië) die het in 1935 doorverkochten aan Joseph Rottier, beheerder
uit Den Haag.
De pastorie wordt anno 2013 bewoond door een privépersoon, die ruimte ter beschikking stelt voor de
vergaderingen en het archief van de kerkfabriek van de parochie Sint-Engelbertus.
Stilistisch vertoont de neogotische voormalige pastoorswoning veel verwantschap met de pastorie van
Mespelare eveneens naar ontwerp van architect J. Goethals van 1909.
De woning is wat verdiept ingeplant aan een kleine beboomde voortuin aan de straat die afgesloten is
door laag betonnen hekwerk dat ten westen overgaat in een hoge bakstenen muur die de
achterliggende tuin aan het gezichtsveld onttrekt.
De pastorie is uitgewerkt als een herenhuis met L-vormige plattegrond van vier traveeën en twee
bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken afgedekt met mechanische pannen en voorzien van een
siernokijzer. De oorspronkelijke dakvenstertjes onder dakoverstek zijn bij de vernieuwing van de
dakbedekking (tussen 2002 en 2010) verdwenen. De charmante baksteenbouw is gemarkeerd door
een vooruitspringende rechter travee met puntgevelbekroning. Boven de rechthoekige muuropeningen
met ijzeren I-latei zijn pittoreske gekoppelde spitsboogjes, kenmerkend voor de neogotiek,
aangebracht. Voorts zijn de gevels afgewerkt met omlopende muurbanden van witte baksteen, met
sierankers en getrapte klosjes onder de (vernieuwde) dakgoten. Blauwe hardsteen is verwerkt in de
afgeschuinde lekdrempels, sokkel, treden en voordeuromlijsting. Het schrijnwerk is vernieuwd. De
zijgevels hebben een identieke opbouw. De achtergevel, met hoger oplopende venstertravee, is
traditioneel veel soberder en minder decoratief uitgewerkt en wordt centraal gemarkeerd door een
groot getralied trapvenster boven een afgeschuinde lage uitbouw onder plat dak. Achteraan is de
pastorie van oudsher voorzien van een lage aanbouw van vier traveeën onder pannen zadeldak. Dit
volume, bestemd als stal en bijkeuken, is aan de oostgevel voorzien van getraliede vensters, aan de
westgevel van twee deuren en een beluikt venster. Door de hoogte, vorm, stijl en materiaalgebruik
bezit de pastorie het aanzien van een vooraanstaande woning met grote architecturale allure en
contrasteert met het kleinschalige karakter van de dorpshuizen in de kern van Prosperdorp.
Ter hoogte van de Belgische Dreef is de pastorietuin afgesloten door een hoge door lisenen gelede
bakstenen muur, de rest van de tuin is afgeboord door een hoge taxushaag. De tuin herbergt nog een
aantal waardevolle bomen zoals een oude taxusboom, wilde paardenkastanje, rode beuk en
Amerikaanse eik. De boomgaard is verdwenen en de bijhorende vijver werd gedempt.
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Figuur 2-34

Pastorie Sint-Engelbertus (foto VIOE)

Kostershuis Sint-Engelbertusstraat 13 (ID1355, RELICT_ID214862)
Voormalig kostershuis van Prosperdorp, opgericht in 1911 door koster Gustaaf Feremans. Tweede
grootste woning van de oude bebouwing aan de Sint-Engelbertusstraat na de pastorie.
Opvallend burgerhuis door zijn architecturale allure en accentuerende ligging als hoekhuis aan één van
beide hoeken van het kerkplein van de Sint-Engelbertuskerk. Voordeur en brede oprit naar de achterin
gelegen garage voorafgegaan door een gekasseid pad en oprit.
Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen met twee zichtgevels, afgedekt door een leien schilddak
met bekroning in pinvorm op de nokuiteinden. Voorzien van een klimmende houten dakkapel met lunet
midden boven de voorgevel. Voor- en linkerzijgevel met twee rijen opvallende sierankers en
contrasterende witte baksteen aangewend in doorlopende horizontale banden en ter accentuering van
de bogen boven de muuropeningen. Toepassing van I-lateien met rozetten. Bredere benedenvensters
met 9-delige houten kozijnen flankeren de centrale voordeur met hardstenen neuten en treden.
Voordeur met briefpanelen en twee hoge deurlichten. Het decoratief traliewerk ervan vertoont
hartmotieven en draagt de initialen F-V (Feremans-Varendonck) volgens kadastergegevens van de
eerste eigenaars en bewoners. Linker zijgevel met centraal uitspringende en hoog opgaande
schoorsteen. Zijdeur in de aansluitende achterbouw.
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Figuur 2-35

Kosterswoning (foto VIOE)

Begraafplaats, Sint-Engelbertusstraat z.n. (ID1360 RELICT_ID214867)
De hertog van Arenberg schonk de grond voor de begraafplaats bij de Sint-Engelbertuskerk van
Prosperdorp en bekostigde de aanlegwerken ervan. Het plan daarvoor werd in 1908 opgemaakt door
Henri Ryckaert en in 1910 was de begraafplaats aangelegd. De begraafplaats werd niet onmiddellijk
aansluitend achter de kerk aangelegd maar ligt afzonderlijk ervan en een heel stuk dieper, namelijk
achter de pastorie (Sint-Engelbertusstraat nummer 19) die naast de kerk werd gebouwd. Het omvat
een rechthoekig perceel aansluitend in het verlengde van de diepe pastorietuin. De begraafplaats is
volledig omsloten door een groen blijvende haag: een hoge taxushaag waardoor ze scherp afgetekend
is in het omringende landbouwareaal van Prosperpolder.
Een lang recht pad tussen de kerk en pastorie loopt zijdelings van de pastorietuin tot de ingang van de
begraafplaats. Op het eind van het pad naast de toegang staat een treurwilg. De ingang is afgesloten
door een hoog tweedelig openzwaaiend ijzeren spijlenhek. De ijzeren middenstijl eindigt op een kruis,
een typisch christelijk funerair symbool. Beide flankerende hekpijlers zijn in verzorgd metselwerk van
baksteen met natuursteen uitgevoerd. Ze zijn vierkant van vorm op hoge dito sokkel en met
overstekende dekplaat.
In de as van de toegang en vrijwel centraal op de kruising van twee met grint verharde hoofdpaden
staat het kerkhofkruis. Het is omringd door een rond perk met groenblijvende laag geschoren heester
(cotoneaster). Voor het kruis staan twee jonge veldesdoornen. Het houten kruis is bevestigd aan de
achterzijde van uitgewerkt hoog voetstuk van hardsteen. Op de rechthoekige grondplaat rust een deels
gebouchardeerde opstaande klokvormige sokkelplaat. Ze verbreedt onderaan met twee voluten en is
bovenaan afgedekt met een kroonlijst. Op een uitspringend paneel met onregelmatige vorm is
volgende opschrift aangebracht: "O Kruis/ onder uwe/ schaduwe/ wil ik rusten/ en hopen". Aan het
kruis hangt een plaasteren Christusbeeld volgens traditionele voorstelling. Bovenaan het kruis is een
banderol met opschrift "INRI" aangebracht.
De aanleg van de begraafplaats is zeer eenvoudig en beperkt zich tot twee kruisende rechte paden. De
graven zijn in rechte parallelle rijen achter elkaar geplaatst. De oudste graven zijn verdwenen. De
oudste nog aanwezige hardstenen graftekens klimmen slechts op tot 1927. Ze zijn voorzien van
eenvoudige opstaande hardstenen platen met weinig of geen sculpturale vormgeving noch
uitgesproken stijlkenmerken.
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Hoekhuis, Sint-Engelbertusstraat 1 (ID1359 RELICT_ID214857)
Hoekhuis en voormalig café van 1911 gelegen aan de straathoek met Hertog Prosperstraat. Pendant
van Sint-Engelbertusstraat nummer 2. Oorspronkelijk woning van een wagenmaker. Door een
volgende wagenmaker Kouyzer werd een afzonderlijk bedrijfsgebouw, namelijk een mechanische
wagenmakerij, opgericht aan de Hertog Prosperstraat in 1937. Naar verluidt een werkplaats voorheen
met danszaal op bovenverdieping. Naar de toenmalige eigenaar en uitbater café volgens oude
prentkaart voorheen met gevelopschrift "Café Kouyzer" genaamd.
Vrijstaande lage bakstenen dorpswoning van een bouwlaag onder een kunstleien schilddak. Beide
lijstgevels van twee traveeën zijn thans witgeschilderd. Volgens oude prentkaart voorheen niet
beschilderd bakstenen gevelparement met contrasterende lichter gekleurde horizontale banden.
Hoofdgestel met baksteenlijsten en tandlijsten die de gevels bovenaan aflijnen zijn zwart gekleurd. De
afgeschuinde hoektravee met deuropening is gemarkeerd door een dakvenster waarvan de getrapte
top op consoles afgewerkt is met hardstenen dekplaten, het topstuk met overhoeks metselwerk.
Aangepaste hoge getoogde benedenvensters en voordeur met door druiplijst geaccentueerde boog.
Het behouden hoge steekboogvormige zoldervenster bezit een gebogen druiplijstje. Onder het venster
is een paneel wellicht voor gevelopschrift afgelijnd door een zwart geschilderd bakstenen lijstje.
Wellicht omstreeks midden 20ste eeuw is de gevel enigszins aangepast met gebruik van tijdseigen
materiaal. De plint werd bekleed met breuksteen, de vensters verlaagd en verbreed tot liggende
vensters met latei van strekse baksteen. Een venster uitgebouwd tot rechthoekige erker met half
schilddak. Deuropening aangepast tot een rechthoekige deur in een rechthoekige bakstenen omlijsting.
Naast een stuk bakstenen tuinmuur met afgeronde pannen afdekking staat een als bedrijfsgebouw
herkenbare constructie: de vroegere wagenmakerij. Breed rechthoekig bakstenen gebouw van twee
bouwlagen onder pannen zadeldak met golfplaten bekleed. Zesdelige industriële vensters op begane
grond evenals de poort met bredere, groen geschilderde latei. Kleinere rechthoekige vensters op de
bovenverdieping. Linker zijpuntgevel met zolderlaaddeur en platform.
Hoekhuis, Sint-Engelbertusstraat 2 (ID1356 RELICT_ID214858)
Hoekhuis en voormalig handelshuis van 1910 gelegen aan de straathoek met Hertog Prosperstraat.
Pendant van Sint-Engelbertusstraat nummer 1. Oorspronkelijk woning van een wagenmaker, vergroot
in 1915.
Vrijstaande lage bakstenen dorpswoning van aanvankelijk één bouwlaag onder tentdak bekleed met
zwarte mechanische pannen. Baksteenbouw op bruin geschilderde gecementeerde plint met
horizontale gewitte platte banden. Beide lijstgevels bewaren ter aflijning van de pui een langgerekt
gewit gepleisterd paneel tussen horizontale baksteenlijsten. Waarschijnlijk nog tijdens het interbellum
werd de gevelzijde met drie vensteropeningen aan de Sint-Engelbertusstraat verhoogd met een lage
bovenverdieping op zolderniveau. Voorts oorspronkelijke getoogde muuropeningen met bruin
geschilderde boog. Afgeschuinde hoek met geaccentueerde deurtravee. Verhoogd tot getrapte
geveltop op schouderstukken. Deuropeningen en zoldervenster ingeschreven in rondbogig spaarveld.
Oorspronkelijke deuropening door metselwerk gewijzigd tot kleinere rechthoekige deur.
Achterliggend landelijk bijgebouw met zijpuntgevel aan de Hertog Prosperstraat. Eenvoudige
baksteenbouw onder zadeldak van zwarte mechanische pannen.

Figuur 2-36
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Hoekhuizen Sint-Engelbertusstraat 1 en 2 (foto VIOE)
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Sint-Michielsschool, Sint-Engelbertstraat 5 (ID1352 RELICT_ID214859)
Voormalige Sint-Michielsschool, in 1925 opgerichte dorpsschool met
"Zustercongregatie der HH. Engelen" uit Lokeren, ingewijd op 8 september 1925.

klooster

van

de

Aan deze lagere katholieke meisjesschool was een pensionaat verbonden. In 1975 zou de school
opgehouden hebben te bestaan. De zusters verbleven er nog even en keerden dan terug naar hun
kloosterorde in Lokeren. Sinds 1983 "Jeugdcentrum Prosperpolder" van de gemeentelijke jeugd- en
sportdienst van Beveren. Voor de onderwijsgeschiedenis is deze katholieke school representatief voor
de rol en het belangrijk aandeel van de kloosterorden in de oprichting van onderwijsinstellingen in
samenwerking met parochiale overheden. Typologisch is het gebouwencomplex zeer herkenbaar als
aanvankelijk katholieke onderwijsinstelling met eraan verbonden kloosterhuis met huiskapel.
Voorin aan de straat gelegen kloosterhuis van twee bouwlagen op L-vormige plattegrond onder
snijdende schilddaken bekleed met kunstleien. Baksteenbouw op gecementeerde plint en bovenaan
afgelijnd door omlopende gewitte houten kroonlijst op modillons. De acht travee brede voorgevel bezit
een regelmatige travee-indeling. Twee spitsboogvormige bovenvensters met lancetvormen een ronde
oculus lokaliseren de huiskapel van het klooster in de linker bovenhoek van het gebouw. Voorts
vertoont de lijstgevel eenvormige rechthoekige muuropeningen ingeschreven in rondbogige
spaarvelden, ontlast door tijdseigen I-lateien met rozetten. Behouden origineel schrijnwerk met kleine
roedeverdeling in de bovenlichten. Ook het gebruik van gestructureerd glas onder meer in de
bovenlichten is eigen aan de bouwperiode. Voordeur met hardstenen hoekstenen ter hoogte van de
plint. In de borstwering boven de deur uitgespaarde beeldnis met geprofileerde console voor
heiligenbeeld (beeld verdwenen). Paneeldeur met oorspronkelijk houtwerk en centraal smal deurlicht
met decoratief traliewerk. Het meeste schrijnwerk is thans blauw geschilderd.
In de linkerzijgevel is één spitsbogig bovenvenster aanwezig, de rechter zijgevel vertoont per twee
gekoppelde smalle, getoogde bovenvensters. Rechts aan de straatzijde aanleunende bakstenen
tuinmuur met steunbeertjes bij de hoeken en ter flankering van de centrale gebogen tuindeur. Haaks
achter het kloosterhuis aansluitende lage en lange vleugel met schoollokalen, enigszins verlengd in
1939, gelijktijdig met de oprichting van een vleugel met klaslokalen aan de straat, links van het
kloosterhuis. Vleugel van één bouwlaag met vijf traveeën onder schilddak (kunstleien). Straatgevel met
parement van bruine (plint) en gele baksteen. Kenmerkend tijdseigen voegwerk met verdiepte
lintvoegen. Deze lijstgevel is geleed door lisenen met driehoekige uitspringend metselwerk en
bekroond door een brede uitspringende houten kroonlijst. Voorzien van brede liggende vensters met
12-delige houten raamkozijnen. Links aanleunende lagere poorttravee met schoolpoort tussen getrapt
gemetste stijlen. Dit schoolgebouw bewaart zijn origineel voorkomen met bouwkenmerken typerend
voor de late jaren 1930.

Figuur 2-37
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Polderdorpen

75

Vrijstaand burgerhuis, Sint Engelbertusstraat 11 (ID1358, RELICT_ID214861)
Vrijstaand burgerhuis, één van de oudste woningen aan de straat opgericht in 1910 door een
rentenier. Bakstenen enkelhuis van het type rijhuis, telt twee bouwlagen en drie traveeën onder
zadeldak. Lijstgevel met behouden opstand, voorzien van oorspronkelijke getoogde muuropeningen en
een tijdseigen parement van gele baksteen met grijze bakstenen banden en bogen. Recent gewijzigd
houtwerk en nieuwe gootlijst.
Dorpswoning, Sint Engelbertusstraat 15 (ID1354 RELICT_ID214863)
Kleine lage dorpswoning opgericht in 1912 aan het kerkplein voor de Sint-Engelbertuskerk van
Prosperdorp. Vrijstaand bakstenen huisje van één bouwlaag onder zadeldak (zwarte mechanische
pannen). Voorgevel op gecementeerde plint en met verwerking van witte bakstenen aangewend in
horizontale banden en ter markering van de bogen van de muuropeningen. Karakteristiek metselwerk
met knipvoegen. Smalle centrale voordeur met hardstenen neuten, geprofileerde houten tussendorpel
en bovenlicht. Typische gevelafwerking van vrij gesloten zijpuntgevel met donkergrijze beraping en
contrasterende gewitte platte omlijstingen rond beide zoldervensters
Villa van 1936, Sint Engelbertusstraat 17 (ID1467 RELICT_ID214865)
Villa met voortuintje van 1936, ingeplant op de hoek van het kerkplein voor de Sint-Engelbertuskerk
van Prosperdorp tegenover de voormalige pastorie van deze parochie. Bakstenen dubbelhuis van twee
bouwlagen op gecementeerde plint, onder snijdende zadeldaken (kunstleien). Een aantal
bouwkenmerken typeren de woning als daterend uit de interbellumperiode: de karakteristieke houten
schuiframen, van een voordeur in uitgespaarde hoekportiek, van een trapezoïdale erker en een
sierbetonnen lijst. In de vooruitspringende puntgevel zijn de vensters met wit siermetselwerk
geaccentueerd. Deurportiek zijdelings afgesloten met balustrade. Voordeur bewaart origineel
schrijnwerk met getralied deurlichtje en bovenlicht.
Hoekhuis met café, Sint Engelbertusstraat 22 (ID1357 RELICT_ID214866)
Hoekhuis met café gebouwd in 1912 door herbergier Stanislas De Wilde. Aanvankelijk genaamd "café
Sint-Cecilia", thans café "Den Angeluus" genaamd.
Landelijk type dorpsherberg die de straataanleg accentueert door zijn inplanting op de hoek met het
plein voor de Sint-Engelbertuskerk van Prosperdorp. Het gebouw ligt tegenover het kostershuis dat de
overeenkomstige pleinhoek accentueert. Beide zijn sterk beeldbepalend voor de pleinaanleg voor de
kerk. Karakteristiek door zijn oorspronkelijke functie als herberg vlakbij de kerk van Prosperdorp.
Representatief als dorpsherberg uit begin 20ste eeuw met bouwkenmerken aansluitend bij de
doorsnee woningbouw van die tijd. Langgerekte woning van één bouwlaag van zes traveeën breed
onder half schilddak (zwarte mechanische pannen). Baksteenbouw op donkergrijze, gecementeerde
plint. Verwerking van grijze gesinterde bakstenen in parallelle horizontale banden, in de bogen en in
strekse lagen boven de muuropeningen onder de gewitte gootlijst. Hoge rechthoekige vensters met
zesdelige raamkozijnen onder tijdseigen I-lateien met rozetten, gekoppelde rollaagjes en verdiept
rondboogveld. Typerend voor de landelijke café-architectuur is de toepassing van een deurtravee op
een afgeschuinde hoek uitlopend bovenaan met een getrapt dakvenster. De getrapte top met
schouderstukken op geprofileerde hardstenen console en het raam werden recent hersteld.
Deuropening met hardstenen neuten, voorheen met gedeeld bovenlicht (zie oude prentkaart). Nieuwe
cafédeur en in het boogveld aangebracht geschilderd gevelbord voorzien van opschrift met cafénaam.
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Figuur 2-38

Beeldbepalende woningen nrs. 11, 15, 17, 22 (actuele toestand, foto VIOE)

Prosperhoeve, Belgische dreef 5-7, 7A, 8 (ID1500, ID16 RELICT_ID 17354)
De gebouwengroep werd alsals herenhoeve opgetrokken in 1851 door hertog Prosper van Arenberg na
de indijking van de polder. De gebouwen en de inboedel van de maalderij zijn beschermd als
monument sinds 1982) Op twee van de schuren na is het hele complex bewaard. Het complex bestaat
momenteel uit woonhuis met haaks erop aangebouwd bedrijfsgebouw (nr. 8), twee grote langsschuren
symmetrisch tegenover elkaar, ten zuidoosten ervan en twee paardestallen, parallel aan het huis,
eveneens ten zuidoosten ervan. Laatstgenoemde constructies zijn bij de opsplitsing van de hoeve in
drie afzonderlijke eigendommen verbouwd tot woonhuizen met autobergplaats (nr. 5 en 7),
zogenaamd 'Groothof' en 'Prosperhoeve'.
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Figuur 2-39

Prosperhoeve: oorspronkelijke en huidige toestand (bron: Google Earth 2013)

Nr. 5.'Groothof' bestaande uit woonhuis en grote bergschuur aan de overzijde van de straat, ten
noordoosten ervan. Verankerde bakstenen constructies. Onder hetzelfde afgewolfd zadeldak (nok
parallel aan de straat, Vlaamse pannen) bevinden zich het woonhuis, het koetshuis en de stallingen.
Eenvoudige rechthoekige muuropeningen: beluikte vensters, deur en twee koetspoorten. Zijgevels met
muurvlechtingen uitgewerkt. Grote vierbeukige polderschuur van zeven traveeën onder afgewolfd
zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten). Een van de langsmuren nog grotendeels van hout.
Topgevels met muurvlechtingen.
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Figuur 2-40

‘Groothof’ (eigen foto)

Figuur 2-41

Schuur ‘Groothof’ (eigen foto)

Nr. 7. ‘Prosperhoeve’ eveneens bestaande uit woonhuis en grote bergschuur aan de overzijde van de
straat. Verankerd bakstenen woonhuis onder afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat,
kunstleien). Muuropeningen thans grotendeels gewijzigd. Zijgevels met muurvlechtingen.
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Figuur 2-42

‘Prosperhoeve’ (eigen foto)

Nr. 8. Verankerde bakstenen bedrijfsgebouwen op L-vormige plattegrond. Aan de noordzijde,
hoofdvleugel met woonhuis van tien traveeën en één bouwlaag onder wolvedak (leien, nok loodrecht
op straat) met dakkapelletjes. Ten oosten, haaks aangebouwd bedrijfsgebouw van vier traveeën onder
afgewolfd snijdend zadeldak (nok parallel aan de straat). Woonhuis met zeven traveeën brede
erfgevel. Getoogde vensters en deuren met roedeverdeling; behouden duimen. Achtergevel van tien
traveeën waaronder zeven van het woonhuis met onder meer drie blinde vensters en twee
gekoppelde, hoger geplaatste venstertjes links. Drie linkertraveeën achter de bedrijfsruimte en twee
zijtraveeën met gelijkaardige vensters en deur. Interieur met machinekamer en smidse, afgedekt met
troggewelfjes. Machinekamer achtereenvolgens ingenomen door stoommachine, armgasmotor en
huidige monocilindrische dieselmotor (gemerkt Otto Deutz, nr. 82668). Bedrijfsgebouw geleed door
dunne steunberen. Straatgevel met brede inrijpoort en laadvenster met katrol. Erfgevel met drie
dichtgemetselde rondboogpoorten rechts en drie hoog geplaatste getoogde venstertjes links.
Oorspronkelijk melkerij, later gebruikt als noodkerk (zie bewaard smeedijzeren kruis op de nok),
daarna maalderij. Technische infrastructuur integraal bewaard. Noordzijde van driebeukige begane
grond voorzien van intacte houten maalstoel met onderliggende transmissie naar achterliggende
machinekamer. Maalstoel met twee graanmolens met kunststenen, houten kisten en vultrechters, twee
haverpletmolens met walsen gevat in een ijzeren gestel met houten bekleding en vultrechters
(gemerkt François Ceesbergen, La Ferté-sous-Jouarre en Ganz & Comp., Budapest-Ratibor, gedateerd
1886). In rechterbeuk recentere hamermolen (desmembrator) en zuigfilter. Elevators en stortkokers
verbonden met zolder. Op zolder, onder sporenkap met ontdubbelde spanten, tarwekuiser voor
broodmeel en een builmolen. Strosnijmolen en twee oliekoekbrekers (één exemplaar gemerkt W.N.
Nicholson & Sons Ltd., New Arch, England), worden met de hand aangedreven. Hier eveneens
ondergebrachte schrijnwerkerij met autonome aandrijving (elektromotoren). Door transmissies
gekoppelde draaibank (gesigneerd Caila-Ralot, Bruxelles, 1863), boormachine, slijpmachine, lintzaag,
schaafmachine (gemerkt L.J. Wijckmans) en cirkelzaag (gemerkt Danckaert, Bruxelles) van gietijzer.
Stikmachine met vrije arm ter vervaardiging van jutebalen.
De hoofdvleugel met het woonhuis maken geen deel uit van het oorspronkelijke ontginningscentrum.
Volgens de leggers uit 1856 is er sprake van een ‘nouvelle construction’, maar de bijhorende
mutatieschets ontbreekt. Het complex is wel aanwezig op de schets van 1893.
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Figuur 2-43

Bedrijfsgebouwen van de Maalderij

Verdwenen gebouwen
Op onderstaande foto’s zien we zowel de middenste schuur als de oostelijke schuur. Opvallend is het
feit dat drie schuren niet identiek waren. De middenste schuur heeft een opvallend hogere topgevel
met verschillende openingen. Het onderscheid is overigens ook al zichtbaar op het schilderij dat de
oorspronkelijke toestand verbeeld.
Op die afbeelding zien we o.m. een windmolen (Stenen stellingsmolen) en molenaarshuis. Naast de
schuur zien we nog een houten aanbouw, wellicht een rosmolen.
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Figuur 2-44

Prosperhoeve aan het begin van de 20ste eeuw (bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed)

2.3

Kieldrecht

2.3.1

Historiek
Het dorp is gebouwd is waarschijnlijk ontstaan in de 10de eeuw. Sinds 1156 bevond er zich een priorij
en kapel van Hulsterloo, dat een belangrijke bedevaartplaats werd (afgebroken tijdens de
godsdiensttroebelen in de 16de eeuw). De naam komt echter pas voor in 1238. Talrijke malen door
overstromingen geteisterd, onder meer in 1363, 1366 en 1376, maar vooral in 1377 toen het Land van
Saaftinge, de omstreken van Biervliet en een deel van het Land van Beveren door het water werden
verzwolgen. Ook in 1424 werden de inwoners van Kieldrecht door het water geruïneerd. Tot in het
eerste kwart van de 19de eeuw een gering vissersdorp, dat voor de herbedijking van de
Saaftingepolder in 1805 bij iedere springtij nog gedeeltelijk onder water kwam.
Het grondgebied werd door indijking systematisch op het water veroverd: Sinte-Annapolder 1649
(herindijking), Kieldrechtpolder 1653, Oud Arenbergpolder 1688 (gedeeltelijk), Nieuw Arenbergpolder
1783, Prosperpolder 1846. Voor meer informatie over de inpolderingen verwijzen we naar Hoofdstuk 1
van dit rapport.
Het dorp, gegroeid op een dijk, doet zich voor als een straatdorp met als belangrijkste straat de
Dorpsstraat, vertrekkend van aan de kerk. De polders zijn doorsneden door kaarsrechte wegen waar
de grootste Wase hoeven met hun typische polderschuren verspreid voorkomen.

2.3.2

Bouwkundig erfgoed
Voor het erfgoed in Prosperdorp verwijzen we naar 2.2.
Het agrarische erfgoed word beschreven in het rapport ‘Ruraal erfgoed Wase Polders’.
Het defensieve erfgoed komt verder in dit rapport aan bod.
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2.4

Kallo

2.4.1

Historiek
Mogelijk één van de oudst bewoonde streken van het Land van Waas, ontstaan aan de zuidelijke rand
van het moerassig gebied. De dorpskern Kallo bevindt zich op de zelfde zandige rug die in de lijn ligt
van deze van Wilmarsdonk op de rechteroever. De primaire woonkern moet gesitueerd worden op het
hoogst gelegen gedeelte (Hoog Kallo) dat zelfs bij stormvloed van de Schelde niet onder water kwam.
Vermeldingen als zou het gebied in de 7de eeuw gekerstend zijn door de Heilige Amandus (teruggaand
op de vermelding van een eiland ‘Chanalaus’ bij de Schelde in de 8 e eeuwse biografie van Amandus
(Van Gerven, 1977, p. 103)), berusten niet op historische feiten. Het altaar en de personaatsrechten
van Kaloolo worden op 26/05/1179 door een zekere Balduinus aan de Sint-Pietersabdij van Gent
geschenken (Gysseling & Koch, 1950, 772), wat de eerste zekere vermelding is. Geregelde
overstromingen in in de 14de en 15de eeuw en het doorsteken van de dijken in 1584 door Alexander
Farnese hadden een nefaste invloed op bevolking en economie. Pas in de 17de eeuw werden de
polders opnieuw ingedijkt: Sint-Anna en Keetenisse (1649), Sint-Niklaas-, Aendorp- en
Verrebroekpolder (1653). Kallo lag herhaalde malen in de frontlijn (zie Slag bij Kallo, 1638), waarvan
vroegere forten nog getuigen (Liefkenshoek, de Perel, Sint-Marie) (Demey, 1981).

Figuur 2-45

Kallo en geruïneerd fort Sint-Marie eind 18e eeuw (Ferraris)

Figuur 2-46

Kallo en hersteld fort Sint-Marie eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)

De geconcentreerd voorkomende arbeidershuizen vormen de enige overblijfsels van de vroegere
industriële activiteit, waarbij de heden gesloopte bedrijfsgebouwen vooral op agrarische produkten
waren afgestemd. Door de uitbreiding van het havengebied, blijft een sterk geïsoleerde dorpskern
over, die losgekoppeld is van de polderlandbouw, die de ontwikkeling en morfologie van het dorp
bepaalden (Demey, 1981).
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Figuur 2-47

Kallo en Fort Sint-Marie in 1969 (NGI, 1/10.000)

De Laat-Middeleeuwse en Vroegmoderne dorpjes werden doorgaans aangelegd op verhogingen. Zo
vormden zij veilige “eilanden” ten tijde van overstromingen. Ook de windmolens werden op hoger
gelegen plaatsen aangelegd. Opmerkelijk genoeg werden (adellijke) buitenverblijven vaak in relatief
laag gelegen gebied gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn het vijftiende-eeuwse kasteel Cauwenstein,
het Steen van Rubens en het Blauhuys (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 37-38).

2.4.2

Bouwkundig erfgoed
Binnen het studiegebied bevindt zich enkel het fort St.-Marie (zie hiervoor 5.1.1)

2.5

Stabroek

2.5.1

Historiek
De gemeenten in de Antwerpse polders ontstonden in de 12de tot 13de eeuw, toen de eerste dijken
werden aangelegd. In 1116 werd Lillo vermeld als eerste gemeente, namelijk als een versterkte toren
van de graaf van Vlaanderen. In de 13de eeuw verwierven de heren van Breda heel wat goederen in
de polders en het was door verkoop van Gilbert van Breda na 1232 dat de gemeenten Hoevenen,
Kapellen en vermoedelijk ook Stabroek ontstonden.
Stabroek werd voor eerst vermeld in 1258 en 1272 onder de benamingen Stakebroek en Staecbruec.
Voor circa 1250 vormde Stabroek een gehucht van Lillo en had het een kapel die afhankelijk was van
Lillo. Na aanleg van 's Hertogendijk in de 13de eeuw werden de polders van Lillo en Ettenhoven
gescheiden evenals de twee nederzettingen. De eerste dorpskern bevond zich in "Oudbroek" in uiterste
noorden van de huidige gemeente. De dijkbreuk van 1283 bracht mee dat de nederzetting zich
verplaatste naar de huidige hoger gelegen plaats.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de polders onder water gezet. Ook de 's
Hertogendijk werd voorzien van twee schansen namelijk de Peckgatschans en de Sint-Jacobsschans.
Bij de overgave van Antwerpen werd het dorp geplunderd om in 1586 in brand gestoken te worden.
Slechts in 1595 begon men met het herstel van kerk en huizen en het indijken werd slechts gestart in
1614.
In de strijd tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd na 1622 een versterking opgeworpen
rond de Sint-Catharinakerk en werden de polders terug onder water gezet. Na de Vrede van Munster
(1648) werden de dijken hersteld. De polders liepen na zware dijkbreuken in 1682 terug onder water.
Circa 1830 zetten de Hollandse troepen de polders onder water en pas vanaf 1845 werd het
indijkingswerk beëindigd. Ondertussen vernielde op 24 februari 1837 een orkaan verscheidene hoeven
onder meer op Laageind. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de polder onder water gezet en in
1953 braken de dijken.
Stabroek bestaat uit bouw- en weiland, alsook uit zandgronden. Het is een polderdorp met een
structuur die het gevolg is van het afwateringssysteem. Het bezit een horizontale rechte hoofdas
namelijk Laageind-Dorpsstraat-Hoogeind, die de gemeente centraal doorkruist.
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De oorspronkelijke bebouwing bestond uit hoeven aan de hoofdstraat, arbeiderswoningen in de
dorpskern en enkele herenhuizen en kastelen. De meest kapitaalkrachtige boeren vestigden zich aan
de hoofdstraat en richten hier een aan het boerenbedrijf verwante nijverheid op. Vandaar dus dat nog
een conservenfabriek en een mouterij gevestigd zijn langsheen deze baan. De dorpsbebouwing werd
in de 20ste eeuw voornamelijk aangevuld met rijhuizen en concentreert zich langsheen de Dorpsstraat
en de Kleine Molenweg, die er verticaal mee verbonden is.

2.5.2

Bouwkundig erfgoed
Binnen het studiegebied bevinden zich twee hoeves op het grondgebied van Stabroek.
Hoeve in U-vorm, Sint-Jacobstraat 3, Stabroek (ID1085, RELICT_ID84251)
U-vormige hoeve, uit de 19de eeuw (?) en het eerste kwart van de 20ste eeuw, geplaveid erf aan
zuidzijde en gelegen aan begin 's Hertogendijk. Woonstalhuis (nok parallel aan de straat), aanleunende
stallingen en langsschuur (nok loodrecht op de straat), alleenstaande stalling aan zuidzijde. Verankerde
bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen).
Woonhuis met getoogde muuropeningen, beluikte vensters; overige muuropeningen rechthoekig.
Noordelijke voorgevel van het woonhuis met getrapte en beschilderde daklijst. Recente renovatie met
wijziging dakvolume stalgevel.
Woonstalhuis, Sint-Jacobstraat 4, Stabroek (ID1084, RELICT_ID84252)
Woonstalhuis (nokrichting parallel aan de straat) uit de 19de en de 20ste eeuw. Gelegen op afgepaald
domein grenzend aan 's Hertogendijk. Rechthoekig verankerd bakstenen gebouw van één bouwlaag
onder zadeldak (mechanische pannen en golfplaten). Onderkelderde zuidwestelijke hoek woonhuis met
opkamervenster aan zuidgevel. Rechthoekige muuropeningen.

Figuur 2-48

2.6

Zandvliet

2.6.1

Historiek

Hoeves Sint Jacobstraat Stabroek

Zandvliet duikt op in de historische bronnen in de vroege 12 e eeuw: in 1119 worden tienden bij
Zandvliet door de Duitse keizer Hendrik V aan het Antwerpse Sint-Michielskapittel geschonken
(Gysseling & Koch, 1950, 8728). De schenking van de patronaatsrechten van de kerk in 1133 aan de
abdij van Middelburg, wordt als een 17e eeuwse vervalsing beschouwd (Gysseling & Koch, 1950,
4078). De middeleeuwse kerk wordt vernield in de 16e eeuw, en heropgebouwd in de 17e eeuw (het
huidige koor gaat naar deze fase terug (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10856). Na 1628
werd de nederzetting verheven tot vestingstadje, waar de Spanjaarden lange tijd verbleven. In haar
hoogtijdagen kende Zandvliet een drietal markten (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 126-127).
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Figuur 2-49

2.6.2

Zandvliet eind 18e eeuw (Ferraris)

Bouwkundig erfgoed
Binnen het studiegebied bevindt zich geen bouwkundig erfgoed.

2.7

Berendrecht

2.7.1

Historiek
Berendrecht ontstond zeker in de twaalfde eeuw. In 1124 is sprake van een kapel, waarvan het bezit
samen met de kapellen van Lillo en Berendrecht aan de kanunniken van het pas gestichte Onze-LieveVrouwkapittel (Gysseling & Koch, 1950, 8212). In de bevestiging van 1184/1185 is reeds sprake van
de kerken van Oorderen, Lillo en Berendrecht (Gysseling & Koch, 1950, 5864). De dorpskern wordt
wellicht verplaatst in de veertiende eeuw, na overstromingen. In 1254 wordt buiten het dorp het
zogenaamde Monnikenhof gesticht door de abdij van Sint-Michiel te Antwerpen (Bredael &
Huyghebaert, 1984, pp. 56; 116-117).

Figuur 2-50

2.7.2

Berendrecht eind 18e eeuw (Ferraris)

Bouwkundig erfgoed
Op het grondgebied van de gemeente Berendrecht bevindt zich binnen het studiegebied erfgoed dat
gerelateerd is aan de antitankgracht (zie 5.4.2.).
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2.8

Oorderen

2.8.1

Historiek
Oorderen ontstaat eveneens in de twaalfde eeuw als parochie, eerst als kapel en vervolgens als kerk
(zie hoger, Berendrecht). Tot de bekendste hoeven hoorde de Berghoeve, daterend van 1682, de
schuur van 1755. Deze schuur werd heropgebouwd in Bokrijk (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 102).

Figuur 2-51

Oorderen 1723 (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/001, 73) en 1693
(Goris et al., pp. 290-291). Let op de omgekeerde N-Z-oriëntatie in de rechter
afbeelding.

Figuur 2-52

Oorderen eind 18e eeuw (Ferraris). Grotendeels ongewijzigde structuur.
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Figuur 2-53

Oorderen eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000). Nieuwe bewoning waarneembaar aan
Muisbroeksedijk.

Figuur 2-54

Oorderen op een oude Ansichtkaart
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Figuur 2-55

2.8.2

De voormalige molen van Oorderen

Bouwkundig erfgoed
Oorderen bevindt zich binnen het havengebied. Binnen het studiegebied is geen bouwkundig erfgoed
bewaard.

2.9

Wilmarsdonk

2.9.1

Historiek
Wilmarsdonk wordt al in 1155 vermeld als “Wilmarsdunc” in een bevestiging van de bezittingen – in dit
geval een stuk grond - van de Antwerpse Sint-Michelsabdij (Diplomata Belgica 3082). Het toponiem
verwijst naar de familie Wilmaers en Donk (= zandige opduiking in moerassig gebied). Aanvankelijk
was er enkel een kapel aanwezig, vanaf begin 14 e eeuw is het een zelfstandige parochie. De kerk van
Wilmarsdonk werd in de 15e eeuw opgericht. Het dorp deed tevens dienst als vluchtplaats bij
overstromingen. Wilmarsdonk was in de vijftiende eeuw het dichtst bevolkte dorp ten noorden van
Antwerpen (met c. 86 inwoners per km² in 1437 – Limberger, 2008: 58) en dit bleef zo in de zestiende
eeuw (ibidem, p. 68). In 1626 kocht de stad Antwerpen de heerlijkheid over van de Wilmaers. De
windmolen van Wilmarsdonk verdween in 1917 (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 37; 107-111).
Betreffende de bouwgeschiedenis van de voormalige Sint-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk is weinig
bekend. Haar thans nog bestaande toren dagtekent waarschijnlijk uit de 15de eeuw. De bouwtijd van
het thans verdwenen transept en koor wordt gesitueerd in de 16de eeuw. Op 12 maart 1567 werd de
kerk door de Calvinisten grotendeels vernield. De toren van de voormalige Sint-Laurentiuskerk te
Wilmarsdonk is een massieve, tamelijk gesloten vierkante westtoren van een vrij aanzienlijke hoogte.
Hij omvat een hoge benedenruimte, drie bovenverdiepingen en een dakverdieping. Zijn gevelparement
bestaat uit witte natuursteenmetselwerk. De twee verdiepingen hoge benedenbouw wordt op de vier
hoeken gesteund door twee dubbele en twee enkele vrij massieve steunberen. Achter de
noordwestelijke dubbele steunbeer bevindt zich de torentrap. De trapruimte wordt verlicht door
schietgleuven. De gevels zijn door druiplijsten verdeeld in drie horizontale geledingen. De vrij lage
korfboogvormige ingang ligt aan de westkant. Daarboven bevindt zich een vrij wijde spitsbogige
lichtopening, gevuld met neogotisch maaswerk. De twee bovenverdiepingen hebben ieder slechts één
kleine rechthoekige lichtopening aan de westzijde, de eerste bovenverdieping bovendien een
schietgleuf aan de zuid- en de noordzijde. In de tweede geleding zijn de zuid-, de oost en de
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noordgevel versierd met een soort blinde boogstelling of boogfries. Op de derde verdieping bevond
zich de klokkenkamer. Hier zijn de vier gevels geopend met smalle en hoge spitsbogige galmgaten,
twee aan elke zijde. Het torendak is een combinatie van een tentdak en een octogonaal spits torentje.
De kerktoren is het enig overblijfsel en merkteken van het vroegere polderdorp Wilmarsdonk, dat in de
jaren 1960 verdween. Van de kerk bleef enkel de kerktoren bewaard, de rest werd afgebroken
(Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002066, Toren Sint-Laurentiuskerk Wilmarsdonk).
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Figuur 2-56

Wilmarsdonk met molen in 1651 (RAB, Z2/003, Polder van Oosterweel, 1.167)

Figuur 2-57

Wilmarsdonk eind 18e eeuw (Ferraris)

Figuur 2-58

Wilmarsdonk eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)
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Figuur 2-59

2.9.2

Wilmarsdonk-kerk in haar originele omgeving

Bouwkundig erfgoed
Ten zuiden van het Churchildok staat de Kerktoren van de parochiekerk Sint-Laurentius van
Wilmarsdonk (Wilmarsstraat z.n. ID1404, RELICT_ID10761)
De toren is het enige overblijfsel van de Sint-Laurentiuskerk van het voormalige polderdorp
Wilmarsdonk. De toren in gotische stijl dateert uit de 15de eeuw.
De plaats Wilmarduno wordt reeds vermeld in 1157. Oudtijds had zij als bedehuis slechts een kapel,
die afhing van Zandvliet. Als parochie wordt zij vermeld vanaf het begin van de 14de eeuw. Even later
ontmoet men de namen van de pastoors die deze bedienden. Het kapittel van de Onze-LieveVrouwekerk te Antwerpen genoot het recht om de pastoors te benoemen.
Vóór de instelling van het bisdom Antwerpen behoorde de parochie van Wilmarsdonk, die deel
uitmaakte van de dekenij van Antwerpen, tot het bisdom Kamerijk. Na 1599 ging zij over naar het
nieuwe bisdom Antwerpen en de dekenij van Bergen-op-Zoom. Na het concordaat (1802) werd zij
gehecht aan de buitendekenij van Antwerpen en het bisdom Mechelen. In de jongste tijd behoorde zij
tot de dekenij Ekeren.
Over de bouwgeschiedenis van de voormalige Sint-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk is weinig bekend.
Haar thans nog bestaande toren dagtekent waarschijnlijk uit de 15de eeuw. De bouwtijd van het
verdwenen transept en koor wordt gesitueerd in de 16de eeuw. Op 12 maart 1567 werd de kerk door
de Calvinisten grotendeels vernield.
De kerktoren is het enig overblijfsel en merkteken van het vroegere polderdorp Wilmarsdonk, dat in de
jaren 1960 verdween. Van de kerk bleef enkel de kerktoren bewaard, de rest werd afgebroken.
De toren van de voormalige Sint-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk is een massieve, tamelijk gesloten
vierkante westtoren van een vrij aanzienlijke hoogte. Hij omvat een hoge benedenruimte, drie
bovenverdiepingen en een dakverdieping. Zijn gevelparement bestaat uit witte natuursteenmetselwerk.
De twee verdiepingen hoge benedenbouw wordt op de vier hoeken gesteund door twee dubbele en
twee enkele vrij massieve steunberen. Achter de noordwestelijke dubbele steunbeer bevindt zich de
torentrap. De trapruimte wordt verlicht door schietgleuven. De gevels zijn door druiplijsten verdeeld in
drie horizontale geledingen. De vrij lage korfboogvormige ingang ligt aan de westkant. Daarboven
bevindt zich een vrij wijde spitsbogige lichtopening, gevuld met neogotisch maaswerk. De twee
bovenverdiepingen hebben ieder slechts één kleine rechthoekige lichtopening aan de westzijde, de
eerste bovenverdieping bovendien een schietgleuf aan de zuid- en de noordzijde. In de tweede
geleding zijn de zuid-, de oost en de noordgevel versierd met een soort blinde boogstelling of
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boogfries. Op de derde verdieping bevond zich de klokkenkamer. Hier zijn de vier gevels geopend met
smalle en hoge spitsbogige galmgaten, twee aan elke zijde. Het torendak is een combinatie van een
tentdak en een octogonaal spits torentje.
De kerk is beschermd sinds 1996 (OA000183)

1899 (Fotograaf onbekend)

1965 (Fotograaf onbekend)

1966 (Fotograaf onbekend)

2015 (© Bingmaps)

Figuur 2-60

2.10

De kerk van het voormalige polderdorp Wilmarsdonk

Oosterweel

2.10.1 Historiek
We vermelden hoger al de in 1161 vermelde Koestelle bij Oosterweel. In 1210 wordt Oosterweel
vermeld in historische bronnen wanneer de hertog van Brabant zijn rechten op de visvangst in
Berendrecht, Oorderen, Wilmarsdonk en Otserwele overdraagt aan de Antwerpse Sint-Michielsabdij
(Gysseling & Koch, 1950, p. 14420). In historische bronnen worden de wielen van Oosterweel reeds
genoemd in de 13e eeuw (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 78). De kerk van Oosterweel wordt in de
13e eeuw vermeld (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 81).. Op de weilanden werd aan veeteelt gedaan
en in de 15e eeuw waren de Antwerpse vleeshouwers dan ook belangrijke grondbezitters binnen de
parochie. In de loop van het Ancien Régime werden diverse hoven (bijvoorbeeld het Ketelhof en het
Groen Schouwken) opgericht. Verder werden er diverse herbergen (bijvoorbeeld “Spek en Eieren” en
“de Koolpot”) gebouwd ten behoeve van de Antwerpenaars. (Bredael & Huyghebaert, 1984, p. 80). Als
polderdorp in een gebied van extensieve beweiding telde Oosterweel ook al in de late middeleeuwen
een relatief lage bevolkingsdichtheid: de haardtelling van 1437 vermeldt omgerekend slechts c. 10
inwoners per km², veel minder dan in andere, uitermate dicht bevolkte polderdorpen als Zandvliet (c.
80 inwoners per km²) en Wilmarsdonk (c. 86 inwoners per km²) en dit verschil blijft zo in de 16e eeuw
(Limberger, 2008, pp. 58-59; 68). Ook in de 19e eeuw bleef Oosterweel relatief dun bevolkt, met
slechts 386 inwoners in 1868 (tegenover bijvoorbeeld 1174 in Oorderen). Enkel in de late 19 e eeuw
vond een groeispurt plaats tot 1097 inwoners in 1907, waarna de havenuitbreiding een daling deed
inzetten (Bailey & Schick, 2009; Van Cant, 2013b, p. 117). Archeologisch onderzoek uit 1985 bracht de
resten aan het licht van 68 in de kerk begraven individuen uit de laatmiddeleeuwse en
postmiddeleeuwse periode, die momenteel deel uitmaken van verder fysisch antropologisch onderzoek
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in het kader van het doctoraat van Marit van Cant, VUB (Van Cant, 2013a)). Naast twee
priestergraven, gaat het wellicht om de elite van het dorp die hier begraven werd.

Figuur 2-61

Oosterweel en fort in 1651 (RAB, Polder van Oosterweel, 1.167)

Figuur 2-62

Oosterweel en (geruïneerd) fort, eind 18e eeuw (Ferraris)
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Figuur 2-63

Oosterweel eind 19e eeuw. Bijna verzwolgen door de defensieve structuren en dokken
van Antwerpen (MGI, 1/20.000)

Figuur 2-64

De restanten van Oosterweel in 1969. De kerk ligt volledig ingeklemd tussen oude en
nieuwere havenuitbreidingen.

2.10.2 Bouwkundig erfgoed
Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Oosterweel (ID1250, RELICT_ID10756)
Voormalige parochiekerk en enig als getuigenis en referentiepunt behouden gebouw van het sedert
1958 verdwenen polderdorp Oosterweel, thans gelegen in een 6 meter diepe put, door de opgespoten
gronden rondom. Enkele linden in de aslijn van het portaal zijn resten van de vroegere dreef naar de
Dorpstraat. De kapel van Oosterweel was reeds in de 13de eeuw als parochie erkend; circa 1450 werd
ze vervangen door een driebeukige kerk waarvan thans alleen de toren nog overeind staat. Het oude
schip, herhaalde malen verwoest en herbouwd, werd in 1712 vervangen door het huidige en voorzien
van een noordelijke sacristie. De zuidelijke sacristie opgetrokken in 1894 werd in 1952 herbouwd. In
1898 werd de kerk vergroot met een dwarse aanbouw. In 1952 werd laatst genoemde terug
afgebroken en het koor gereconstrueerd. Georiënteerde zaalkerk met éénbeukig schip van drie
traveeën in classicistische stijl (1712) en gereconstrueerde driezijdige koorsluiting (1952), afgedekt
met leien zadeldak. Bakstenen lijstgevels met X-vormige verankeringen en segmentboogvensters, de
platte bandomlijstingen met oren en waterlijst in 1953 vernieuwd in geperste kunststeen; in 1955 werd
besloten tralies te plaatsen voor vensters en portaal. Vierkante, thans aanleunende westtoren in
gotische stijl van de 15de eeuw, voorgevel en bovenbouw bekleed met witte natuursteen, onder
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ingesnoerde leien spits. Bovenste geleding gemarkeerd door spitse galmgaten, kordons en
steigergaten onder tandlijst. Rondboogdeur onder spits leien afdakje waarboven oeil-de-boeuf dat het
hoogzaal verlicht.

Figuur 2-65

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Oosterweel

Figuur 2-66

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper, Oosterweel, voor het opspuiten van de haven.
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Eenvoudige bepleisterde en beschilderde wanden; tongewelf met caissondecoratie van 1712 op
omlopende gekorniste lijst ondersteund door kraagstukken. Toren met kruisribgewelf. Vloer van witte
marmeren en zwarte natuurstenen tegels van 1844. De kerk is beschermd (OA002824) sinds 1994.
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3.

HAVENERFGOED
De eerste havenactiviteiten in Antwerpen dateren van rond 1110. De activiteiten waren
geconcentreerd op de Scheldeoevers en langs de vlietjes. Het Eilandje werd voor het eerst ontwikkeld
rond 1550. Met de val van Antwerpen in 1585 en het afsluiten van de Schelde valt de havenactiviteit
zo goed als stil en kan pas opnieuw tot bloei komen als de blokkade wordt opgeheven 1792. Een
eerste grote impuls komt er wanneer Napoleon de haven van Antwerpen gaat gebruiken als ‘een
pistool gericht op het hart van Engeland’. Hij vestigt er een marinebasis en begint met het uitgraven
van de eerste havendokken (1811: ‘Klein Dok’, later Bonapartedok). Vanaf dan begint men gestaag
nieuwe dokken uit te graven. Daarbij wordt steeds op de rechteroever gewerkt.
Aanvankelijk kent de haven ook ontwikkelingen aan de zuidzijde van de stad. Zo ontstaat de wijk ‘Het
Zuid’ (met de gedempte zuiderdokken) en de industriële ontwikkelingen in Hoboken.
Vanaf 1870 wordt ook begonnen met de rechttrekking van de Schelde ter hoogte van de
Scheldekaaien. Een ingreep die bij de officiële inhuldiging in 1885 nog steeds niet is voltooid.
Tot het begin van de eerste Wereldoorlog is de ruimtelijke impact relatief beperkt. Na het Willemdok
(1812, ‘het Groot Dok’) worden het Kattendijkdok, het Houtdok, het Kempisch dok, het Albertdok en
het Asia- en het Amerikadok uitgegraven. In 1912 worden plannen ontwikkeld voor de eerste
grootschalige uitbreiding. Zij zullen echter pas na de eerste wereldoorlog worden uitgevoerd. Zo wordt
de Kruisschanssluis (de latere Van Cauwelaertsluis) die de Schelde met de nieuwe dokken verbindt,
pas in 1928 in gebruik genomen.
De haven breidt steeds meer naar het noorden uit en bereikt met de bouw van het Kanaaldok de
Nederlandse grens. Tegen het einde van de jaren zeventig en de bouw van het Delwaidedok (1979)
zijn de mogelijkheden op Rechteroever opgebruikt.
Nieuwe uitbreidingen kunnen nog enkel op Linkeroever. Vanaf de jaren zestig ontwikkelt men
ambitieuze plannen voor de havenontwikkeling op Linkeroever. Daarbij begint men met industriële
ontwikkelingen. In 1967 wordt een eerste ontwerp-gewestplan opgemaakt, waarbij de haven het hele
poldergebied inneemt tot aan de Nederlandse grens. Onderstaande figuur geeft de lay-out van de
haven weer zoals hij uiteindelijk op het gewestplan van 1976 belande.
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Figuur 3-1

Waaslandhaven zoals gepland in 1976

Kort daarna werd begonnen met door de bouw van de Waaslandhaven (Kallosluis 1971, Vrasenedok
1971). Na de bouw van het Doeldok tijdens de jaren tachtig is men de oorspronkelijke lay-out opnieuw
in vraag gaan stellen. De toenemende containerisering en schaalvergroting leidden immers tot nieuwe
eisen aan de infrastructuur. De bouw van het Deurganck containerdok (2005) vormt het voorlopige
eindpunt van de havenuitbreiding.

3.1

De Napoleontische haven

3.1.1

Historiek
De Napoleontische haven bestaat uit het Bonapartedok en Willemdok. Tot 1903 werden deze dokken
respectievelijk zogenaamd "Klein Dok" en "Groot Dok" genoemd, ontworpen en aangelegd in 1803-12
door ingenieur J.N. Mengin ingevolge decreet van 26 juli 1803 van Napoleon. De oriëntering is
nauwkeurig west-oost. Een 5 meter hoge gedenkzuil aan de Veurnekaai, graniet met brons door A.
Van Mechelen, herdenkt de verdoping tot de huidige namen, honderd jaar nadien: respectievelijk naar
Napoleon, die het bevel gaf tot het graven van Antwerpens eerste twee besluisde dokken (zie
inscriptie) en koning Willem I, die ze in 1815 aan de stad schonk.
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De dokken werden gegraven binnen de 16de-eeuwse stadsomwalling ter plaatse van het
Boerenkwartier van de zogenaamde "Nieuwstad". Dertienhonderd woningen dienden opgeruimd, de
voormalige Graan- en Timmervliet drooggelegd en de Kleine Schijn afgeleid naar de vestinggracht.
Alleen het grote Hansahuis, opgetrokken in 1564-68 als verblijf-en opslagplaats voor het Noordduitse
koopliedenverbond Hansa, bleef gespaard. Daardoor ontstond de landtong tussen de twee dokken en
werd de geul asymmetrisch geplaatst. Door de brand van 10 december 1893 werd het voormalige
Hansahuis volledig verwoest.
In 1807 werd met het graven van het Bonapartedok begonnen en op 1 januari 1811 werd het
ingevaren; het Willemdok aangevat in 1808 werd voor de scheepvaart geopend in 1812. Alleen het
eerste had twee kaaimuren; de overige kaaimuren, van baksteen met arduinen boord- of deksteen,
werden pas in 1815-37 gebouwd.
Aan de oostzijde van het Willemdok waren tot circa 1825 twee 93 meter lange droogdokken met
schipdeuren (vergelijk droogdok nummer 7 en te Hellevoetsluis, 1806). Ze waren aangelegd door
generaal L.C. Boistard in 1813-14; het noordelijke werd echter nooit voltooid. In het erbij horende
pomphuis halverwege tussenbeide, stond een "vuurpomp", één der eerste stoommachines in
Vlaanderen.

Figuur 3-2

Le Petit et le Grand Bassin binnen de Spaanse omwalling op de Vandermaelenkaart (ca.
1845)

In 1875-78 werden de door het fel toegenomen goederenverkeer te klein geworden zuid- en
oostkaaien van het Willemdok verbreed. Deze nieuwe kaaimuren zijn op ijzeren verzonken caissons
gebouwd en met arduin bekleed over gans de hoogte. Aan de Godefriduskaai werd 18 meter op het
water ingewonnen en aan de Entrepotkaai 24 meter. Een gedenksteen in de zuidwesthoek van het
Willemdok is gedateerd 1 februari 1878, als "laatste steen". In 1885 werd op dezelfde wijze 10 meter
kaaiverbreding uitgevoerd aan een ingestort gedeelte van de Napoleonskaai.
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Figuur 3-3

3.1.2

Het Hansehuis voor de brand van 1893

Bouwkundig erfgoed
De Napoleontische haven is voor een groot stuk beschermd. Samen met de omliggende pakhuizen
vormt ze een belangrijk ensemble dat de kern vormt van de herontwikkeling van het eilandje.
Tabel 3-1

Beschermde monumenten in de Napoleontische haven

Bedieningshuis
Nassaubrug

M.B. 13/09/1996

Oostendekaai

Nassaubrug

M.B. 13/09/1996

Oostendekaai

Kaapstander
Nassaubrug

M.B. 13/09/1996

Oostendekaai

Veurnekaai
gedenkzuil

M.B. 13/09/1996

Veurnekaai

Bedieningshuis
Bonapartesluis

M.B. 13/09/1996

Tavernierkaai / Zeeuwsekoornmarkt

Bonapartedok /
Willemdok kaaimuren

M.B. 13/09/1996

St-Aldegondiskaai, Nieuwpoortkaai, StLaureiskaai, Tavernierkaai, Rijnkaai,
Veurnekaai

Willembrug

M.B. 13/09/1996

Houten afdak kaai 4
Napoleonkaai

M.B. 13/09/1996

Kaain nr. 4, Willemdok

Verbindingsdok

M.B. 13/09/1996

Het verbindingsdok tussen Kattendijkdok en
Willemdok

Belangrijk voor deze erfgoedwaarden is dat zij deel uitmaken van een groot samenhangend geheel.
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Figuur 3-4

Overzicht erfgoedwaarden in de Napoleontische haven

Bonapartesluis (ID1224, RELICT_ID10709)
De Bonapartesluis bestaat uit bakstenen kaaimuren met arduinen boord- en dekplaten. Op de
kaaimuren repeteren geplaatste ijzeren meerpalen. Het benedenhoofd is in 1974 gedempt en deze
sluis werd vervangen door een vaste rijweg/dam.
Bovenhoofd der Bonapartesluis (ID1208, RELICT_ID 10711)
Bovenhoofd der Bonapartesluis, tussen Bonaparte- en Willemdok. Diende om het water van het
erachter gelegen Willemdok en vanaf 1869 der overige dokken tegen te houden, wanneer de
verbinding tussen het Bonapartedok en de getijdenrivier Schelde openstond voor de scheepvaart (tot
demping van het benedenhoofd, 1974). Bezit één paar houten vloeddeuren en één paar houten
ebdeuren, type puntdeuren, voorzien van schuiven. Het bewegingsmechanisme der deuren komt
overeen met dat aan het voormalige benedenhoofd: elke deur wordt afzonderlijk bewogen.
Oorspronkelijk gebeurde dat door middel van kettingen en manueel aangedreven verticale windassen,
vanaf 1878 door middel van heugels (getande staven) bewogen door de nog aanwezige
perswatermotoren. Deze bestaan uit twee schommelende watercilinders die een krukas aandrijven met
dubbele klauwkoppeling voor openen en sluiten. De mogelijkheid tot aandrijving door vier man aan
duwbomen bleef behouden. Het gedeelte "duiker" van de persleiding van 150 millimeter doorsnee is te
zien in de uitsparing in de noordelijke en zuidelijke geulmuur aan westkant. Bevriezing werd vermeden
door de beweging van het perswater en contact van de persleiding met het dokwater.
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Figuur 3-5

De Bonapartesluis en het eveneens gesloopte bedieningsgebouw in 1971

Figuur 3-6

Bonapartesluis (actuele toestand)

Nassaubrug (ID1214 RELICT_ID10712)
Beschermd sinds 1996 (OA000200)
De Nassaubrug is van 1912. De vorige brug, van 1867, verving de oorspronkelijke brug die op 17
oktober 1822 door Willem I werd ingehuldigd en die ‘IJzeren Brug’ werd genoemd. Ze leidde naar de
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Slijk- en Lillopoort, ca. 130 m verder N.-waarts. Van 1873 tot 1935 werden de havenbruggen
aangeduid met een letter (F voor deze hier); nadien kregen ze een naam.
De Nassaubrug is een van de veertien tussen 1864 en 1924 gebouwde hydraulische draaibruggen met
draaispil op ongeveer één derde bruglengte, hier vanaf de Z.-kant. Ze wordt bewogen door twee
kabels die in tegengestelde zin op een snaarschijf rond de draaispil zijn opgewonden. Elke kabel wordt
via een losse katrol bewogen door de zuiger van een grote hydraulische cilinder, ondergebracht in de
ijzeren kast in de brugkuip aan W.-zijde (ontwerp A. Van Alstein, stadswerktuigkungige, geïnspireerd
op het zwenkkmechanisme der hydraulische walkranen). Tot in 1977 gebeurde zulks met perswater
geleverd door het Zuiderpershuis en het Noorderpershuis, waarvan de leidingen verbonden waren
sinds 20 oktober 1886. Sedert de buiten dienst stelling op 1 januari 1975 van de laatste vierendertig
verrijdbare hydraulische walkranen (waarvan er tussen 1878 en 1912 driehonderd vijfendertig werden
gekocht) en de systematische verbouwing van op twee bruggen na alle hydraulische bruggen, sluizen
en rioolschuiven naar elektrische en/of oliehydraulische aandrijving, werkte het e.g. pershuis nog
uitsluitend voor de Nassaubrug. Daar dit economisch onverantwoord was, werd de Nassaubrug midden
1977 voorzien van een elektrische hogedrukpomp met plaatselijke kleine vergaarbak. Dergelijke
verbouwing was al in 1975 gebeurd aan de identieke Londenbrug (1913, gesloopt in 1978). Wegens
onherstelbare vriesbreuk in één der cilinders werden beide in juni 1988 vervangen door de moderne
clinders van de eveneens defecte Willembrug. Eén oude watercilinder werd als industrieel relict
opgesteld in de brugkuip. Zodra de brug gesloten is wordt ze vastgezet d.m.v. een verticale
sluitgrendel, bewogen door een hefboom met tegengewicht, achteraan W.-kant. Onder alle
draaibruggen waren verder schoorinrichtingen aangebracht maar alleen bij de Nassaubrug (zie
vrijgemaakt mechanisme) en de voormalige Londenbrug werden deze door perswater bewogen. Ze
dienden om het zeer belaste contactpunt der taatslenzen te ontlasten van schokken veroorzaakt door
het wegverkeer.
De Nassaubrug wordt sedert 29 november 1974, t.g.v. het dempen van het benedenhoofd der
Bonapartesluis nog één keer per week geopend voor de waterbevoorradingsboot. Voertuigen zijn er
niet meer op toegelaten. De schepen in het Bonapartedok liggen hier meestal voor langdurig verblijf.
Bij de sluis hoort een (eveneens beschermd) bedieningshuis (OA000201) (ID1264,
RELICT_ID10713). Het is gelegen aan de zuidzijde van de Nassaubrug. Het is gebouwd in Art Nouveau
van 1902. In onbruik sinds eind 1974.
Het is een rechthoekig, met natuursteen bekleed gebouwtje van één bouwlaag met karakteristieke
boogvormige muuropeningen; zware kroonlijst op Art Nouveau-getinte consoles onder attiek met
golvend verloop. Het fraaie gebombeerde dak is verdwenen.

Figuur 3-7
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Bij de Nassaubrug is een kaapstander bewaard (ID1215, RELICT_ID 10714) die eveneens
beschermd is (OA000202) De kaapstander aan de noordzijde brug heeft een trekkracht van één ton,
sinds midden 1977 buiten dienst, t.g.v. stopgezette perswaterlevering. Aan de onderkant van de voor
onderhoudswerken kantelbaar uitgevoerde basisplaat hangt de watermotor met drie schommelende
watercilinders die de krukas aandrijven. De wateraanvoer gebeurde langs één der twee
scharnierassen, daar het gekantelde tuig dan bleef werken (zie het didactisch opgesteld exemplaar in
de industrieel-archeologische afdeling van het Nationaal Scheepvaartmuseum aan het Steen). W.
Armstrong (zie Noorderpershuis) leverde in 1877-1897 vierenveertig van deze kaapstanders, vooral
voor kleine verplaatsingen van spoorwegwagons en kranen aan de Scheldekaaien, waarvan er sedert
1904 een vijfentwintigtal door elektrische werden vervangen; enkele hydraulische kaapstanders
werden overgebracht naar bruggeulen om de schepen vlugger door te halen en vastgeraakte
draaibruggen van hun schoorinrichtingen los te trekken (enkel bij dit type ingevolge uitzetting door
zonneschijn).
Willembrug (ID1218 RELICT_ID 10717)
Beschermd sinds 1996 (OA000205)
Aan de Z.-zijde van het Verbindingsdok ligt de Willembrug, de oudste nog bestaande hydraulische
ijzeren draaibrug van 1869, van 80 t, waarvan 32 t tegengewicht. Oude benaming: brug E. De
aandrijving der brugbeweging, sinds ca. 1900 dezelfde als deze aan de Nassaubrug, werd in 1974
vernieuwd: elektrische pomp en regelbare oliedruk 100-200 bar met behoud van het werkingsprincipe
(ontwerp ing. A. Himler). In juni 1988 overgebouwd naar Nassaubrug toen de Willembrug buiten
dienst werd gesteld wegens taatsbreuk.

Figuur 3-8

Willembrug

Houten afdak aan kaai nummer 4 (ID1219 RELICT_ID 10715)
Houten afdak aan kaai nummer 4 (Willemdok) uit 1878-93, van 155 meter x 10,60 meter met aan
beide zijden 3,5 meter overkapping; laatste exemplaar uit de 19de eeuw. Gedeeltelijk gesloopt; de
twee nog resterende gedeelten werden gerenoveerd voor de recreatiezone op de Napoleonkaai.

104

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Figuur 3-9

Houten afdak

Gedenkzuil, Godefriduskaai (ID1198, RELICT_ID200709)

De 5 meter hoge gedenkzuil aan de Veurnekaai, graniet met brons door A. Van Mechelen en J. Kerckx,
herdenkt de verdoping tot de huidige namen, honderd jaar nadien: Napoleon die het bevel gaf tot het
graven van Antwerpens eerste twee besluisde dokken en koning Willem I, die ze in 1815 aan de stad
schonk.
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Stapelhuis Rubens-Noord, Godefriduskaai 16 (ID1175, RELICT_ID4954)
Stapelhuis Rubens-Noord, ca. 1858 te dateren; door Stad Antwerpen aangekocht in 1913.
Monumentale bak- en natuurstenen gevel, geïnspireerd door de middeleeuwse vestingarchitectuur.
Boven de met schijnvoegen belijnde hardstenen begane grond een centrale trapgevel (acht tr.) met
rechth. laaddeuren met afgeronde bovenhoeken; twee flankerende geblokte zijrisalieten, uitgebouwd
als torens met kantelen.
Interieur op gelijkaardige wijze opgebouwd als Stapelhuis Rubens -Zuid (Oude Leeuwenrui nr. 13).
Driebeukige stapelruimte, lichtjes verbredend in de richting van de Spanjaardsteeg. Gewelfde kelders
in baksteenmetselwerk. Tussen de verd. rusten houten kinderbalkjes op een uit twee I-balken
samengestelde ligger, en l.g. via hardstenen blok in zijmuren, en via metalen pakkingmuts op
afgeschuinde houten kolommen; deze houten kolommen lopen door de vloerlaag, en rusten via twee Iijzers op de ijzeren moerligger der lagergelegen verd. Eenvoudige houten dakstoel en smalle houten
wenteltrap doorheen alle bouwlagen.
Aan voorgevel interessante hydraulische galgkraan (500 kg), geëlektrificeerd midden 1975;
hydraulische zuiger nog aanwezig.
Beschermd (OA002241, OA002247) sinds 1994

Figuur 3-10

Stapelhuis Rubens-Noord

Magazijnen America en Michiels-Loos, Godefriduskaai 26 (ID1266, ID1268, RELICT_ID4955)
Magazijnen 'America'; en 'Michiels-Loos'. Beide magazijnen vormen thans een eenheid, onder beheer
van de 'Belgian Pakhoed N.V.' ook het Magazijn 'Arend', Oude Leeuwenrui nr. 25 sluit bij dit complex
aan.

Magazijn 'America'. Eenvoudige bakstenen lijstgevel van vier trav. en twee bouwl. Op de begane grond
vier getoogde poorten met doorlopende bakstenen omlijstingen. Op de bovenverd. per twee
gekoppelde rechthoekige vensters, eveneens gevat in getoogde bakstenen omlijstingen.
Interieur volledig herbouwd in beton, 1941.

Magazijn 'Michiels-Loos'. Opgericht in 1863 OP de plaats van de afgebrande 'Raffinerie Belge', n.o.v.
architect L. Van Opstal. Monumentale bakstenen lijstgevel van vijf trav. en vijf bouwl. Drie
rondboogvormig bekroonde risalieten, afgelijnd door bakstenen lisenen met sierlijk gekrulde
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muurankers, ritmeren de gevel. Op de begane grond drie rondboogpoorten in hardstenen geblokte
omlijsting; initialen 'M'; en 'L';. Op de bovenverd. rondboogvensters, in de zijrisalieten per twee
gekoppeld.
Constructie met houten moer- en kinderbalken, welke via sloffen rusten op gietijzeren kolom en gevat
in kolomhoofd; l.g. is met moerbouten doorheen de balklaag met een kolomvoet op de hogergelegen
verd. verbonden. Gietijzeren kolommen met aangegoten ribben voor verplaatsbare houten schotten.
Beide gebouwen zijn beschermd (OA002242, OA002247) sinds 1994.

Stapelhuis St.-Felix, Godefriduskaai 30 (ID1177, RELICT_ID4956)
In 1858 gebouwd naar ontwerp van architect Felix Pauwels, voor de 'Compagnie Générale de Matériels
de Chemin de Fer' (uit Molenbeek), werd het stapelhuis reeds in 1861 grotendeels verwoest door
brand, uitgebroken in de aanpalende 'Raffinerie Belge'. In 1863 heropgebouwd naar ontwerp van F.
Pauwels, in opdracht van de 'Société en Commandité de l'Entrepot';. Hierbij werd gebruik gemaakt van
oudere recupereerbare delen, terwijl dezelfde basisstructuur van ijzeren kolommen en houten
moerbalken aangehouden werd; het stapelhuis werd echter maar zeven bouwlagen hoog (tegen acht
voorheen) en de beglaasde centrale doorgang tussen Oude Leeuwenrui en Godefriduskaai werd in de
plannen ingevoerd.
Het stapelhuis zit dwars door de bouwblok, telt een totale stapel-oppervlakte van 22.405 m2 en bezit
twee gevels, een aan de Oude Leeuwenrui en de hoofdgevel aan de Godefriduskaai.
Hoofdgevel: imposante bakstenen lijstgevel van elf traveeën en vijf bouwlagen Centraal poortrisaliet
afgelijnd door geblokte lisenen en bekroond door een tuitvormig fronton; op de begane grond een
hoge rondboogpoort op hardstenen halfzuilen, op de bovenverdieping een getoogd venster en een
rondboogvenster. De zijtraveeën vertonen een eenvoudiger ordonnantie met rondboognissen op
doorlopende imposten op een door een brede puilijst afgelijnde begane grond; hierin zijn vensters en
deuren uitgewerkt. De bovenverdiepingen hebben getoogde vensters, per travee in een getoogde nis
geplaatst.
Achtergevel: vertoont eenzelfde ordonnantie met vier traveeën. Het centraal risaliet werd hier echter
uitgewerkt als de zijtravee.
Interieur. Het complex wordt in twee vleugels verdeeld door een centrale laad- en losgang, tevens
dienstig als brandgang (77 m lang; 6,45 m breed), beglaasd dak met luchtkap, op ijzeren spanten
(vernieuwd in 20ste eeuw). Aan de zijde der Oude Leeuwenrui is deze centrale gang over vijf van zijn
traveeën, vanaf de derde bouwlaag overbouwd, door brede bakstenen laatst genoemde zijn mogelijk
een overblijfsel uit 1858.
Het volledig complex is onderkelderd met spitsbooggewelven in baksteenmetselwerk, welke - volgens
de plannen - rusten op een fundering van houten heipalen (idem als in 1858).
Verdiepingen opgetrokken door houten moer- en kinderbalken, met moerbalk via slof rustend op
gietijzeren kolom en gevat in kolomhoofd; laatst genoemde is met moerbouten doorheen de balklaag
met een kolomvoet op de hoger gelegen verdieping verbonden. Gietijzeren kolommen met
aaneengegoten dubbele ribben (voor het aanbrengen van verplaatsbare houten schotten) en
vermoedelijk uit Engeland ingevoerd. Waarschijnlijk werden de recupereerbare kolommen na de brand
van 1861 hergebruikt, gezien in totaal een lager aantal nodig in de thans open middengang. Einde
19de eeuw werden gewalste ijzeren I-balken, via sloffen ondersteund door houten kolommen, ter
versteviging toegevoegd; de voet van elke houten kolom rust op een I-balk der lagergelegen
verdiepingen Aldus werd de draagkracht der vloeren van 900 op 1200 kg/vierkante meter gebracht.
Indrukwekkende in elkaar verwerkte houten spanten. Opmerkelijk is het belang dat in het stapelhuis
Sint-Felix gehecht werd aan de brandveiligheid. Buiten de centrale gang worden de linker- en
rechtervleugel door zware muren (waar vroeger geen openingen in voorkwamen)
gecompartimenteerd. De trappen werden -uitzonderlijk in die tijd- in hardsteen uitgevoerd, en zijn
ondergebracht in een gemetste koker; de laatste. is afgedekt met een koepel in baksteenmetselwerk,
en is afsluitbaar met metalen deuren. Twee meter brede open brandgangen scheiden het stapelhuis
van de belendende percelen.
Roerend bezit. Voor het verticaal transport werd gebruik gemaakt van hydraulische kranen. Twee
zware hydraulische liggers (W. Armstrong, Newcastle-upon-Tyne, rond 1890, van respectievelijk 400
en 600 kg) werden in november 1975 verwijderd, doch werden-op verzoek van de KCMLTechnum – UA - Gate
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teruggeplaatst. Vijf galgkranen van 700 kg werden midden 1975 buiten dienst gesteld - doch bleven
bewaard - ten gevolge van de ingebruikneming van drie elektrische rolbruggen van 600 kg.
Beschermd (OA002243, OA002247) sinds 1976.

Figuur 3-11

Stapelhuis St.-Felix

Magazijn Godfried, Godefriduskaai 36 (ID1173, RELICT_ID4957)
Magazijn Godfried, aanbesteed op 9.9.1904. Opgetrokken rond een kleine binnenkoer. Merkwaardige
arduinen ('Petit granit') lijstgevel van acht trav. en vijf bouwl. onder platdak, gemarkeerd door een
centraal risaliet met getoogde omlijsting en gevelsteen, waarop 'Godfried';. Eenvoudige rechth.
laadvensters in de zijvleugels verbonden door balkons met gietijzeren leuningen.
Interieur opgetrokken in gewapend beton met wapening van zacht staal, omgeven door kiezelbeton.
Vlakke betonvloeren op afgeschuurde betonnen moer- en kinderbalken, op afgeschuinde betonnen
kolommen.
Op binnenkoer: ijzeren lier met drijfassen elektromotor Moës-Luik, 2,5 pk, 750 t/m 220 V, 37 A, z.d.
Beschermd (OA002243, OA002247) sinds 1994.
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Figuur 3-12

Stapelhuizen Godefriduskaai 26 (America en Michiels-Loos) -36 (Godefried) -50 (Marnix)

Stapelhuis Marnix, Godefriduskaai 50 (ID1174, RELICT_ID4958)
Stapelhuis Marnix, ca. 1860-70. Fraaie bakstenen lijstgevel van vijf trav. en drie bouwl. onder drie
aanleunende zadeldaken (Vlaamse pannen). Algemene opbouw en stijl geïnspireerd door de
middeleeuwse krijgsarchitectuur. Opvallende centrale puntgevel als poortrisaliet met op de bovenverd.
rondboogvensters en in de top een rondvenster. In de zijvleugels getoogde vensters en laaddeuren.
Fries versierd met rondboognissen.
Interieur gekenmerkt door volledig van de muren vrijstaande houten vloerconstructie op moer- en
kinderbalken, welke niet in de buitenmuren bevestigd zijn, en op houten standvinken (met slof en
schoren) rusten (fig. 49). Kelder met bakstenen tongewelven. Achter poort in derde trav. interne
hijskoker over alle bouwl. met op zolder metalen windas (via drijfriem aangedreven door
elektromotor).
Beschermd (OA002244) sinds 1994

Eenheidsbebouwing van winkels (ID1130, ID1138, ID1139, ID1409, ID1410, ID1411, ID1412,
RELICT_ID7372)
Nr. 44-46-48 en St.-Laureiskaai nrs. 10-13. Eenheidsbebouwing van woon- en winkelhuizen van drie
bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XIX A (cf. plan Losson van 1846). De bewaarde rooilijn
met brede afgeschuinde hoek en uitspringend aanpalend pand aan N.-zijde, eveneens bewaard aan de
overzijde van de straat, herinnert aan de vormgeving van het voormalige Nassauplein.
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Figuur 3-13

Nassaustraat 44-46-48

Oorspronkelijk bepleisterde, beschilderde lijstgevels, met Empire-inslag. Begane grond met hoge
rondboogvormige muuropeningen met geprofileerde archivolt, alternerend met hoge, rechth.
doorbrekingen met ingeschreven winkelpui en bovenlicht. Markerende puilijst en kordonvormende
lekdrempels van de tweede bouwl. Bovenbouw met verkleinende ordonnantie: rechth. en vrijwel
vierkante vensters in geriemde omlijsting, op de hoofdverd. met smalle smeedijzeren leuning. Originele
roedenverdeling. Gevelafsluiting met eenvoudige houten kroonlijst.
Nrs. 10-11-12 intussen gesloopt, nr. 13 vernieuwd, nrs. 44-46-48 van de Nassaustraat gedecapeerd
Bewaard arduinen straatnaambordje met opschrift Nassauplein - Place Nassau

The Dawson Memorial Church, Van Schoonbekeplein 13 (ID1160, RELICT_ID 6246)
'The Dawson Memorial Church'; (cf. opschrift). Rijhuis van vijf trav. en drie bouwl. in fries gedateerd
1912. Lijstgevel met parement van natuursteen (imitatie?) op een arduinen plint. Eerste en tweede
verd. met registers van vijf rondboogvensters en -deur in geprofileerde omlijstingen resp. in eerste vier
(eerste verd.) en uiterste (tweede verd.) trav. met elkaar verbonden door een doorlopende lijst,
zwikken met ankermotief. Op puilijst opschrift ‘The missions to seamen’ Fries met panelen en
leeuwenkoppen in laurierkransen, eenvoudige kroonlijst met tandlijst boven de eenvoudige derde
bouwl. met verbouwde rechth. Vensters. Het gebouw is beschermd (OA002247) sinds 1994 en werd
recent gerestaureerd.
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The Dawson Memorial Church

Figuur 3-14

Burgerhuis
36

Sint-Aldegondiskaai

Neogotische stadswoning
met cafépui

Bouwkundig erfgoed Sint-Aldegondiskaai

Burgerhuis Sint-Aldegondiskaai 36 (ID1161, ID1162, RELICT_ID6115)
Imposant dubbelhuis van drie trav. en vier bouwl. met pseudomansardedak, te dateren XIX d.
Baksteenbouw, deels bepleisterd en beschilderd, verlevendigd met cementbanden en geblokt arduinen
parement voor de benedenverd. Op bovenverd. telkens een gevelbreed balkon, op tweede verd. van
arduin met balusters en rustend op hardstenen consoles, op derde bouwl. met ijzeren leuning en
rustend op consoles met leeuwenkoppen. Op de tweede verd., vijf rechth. vensters met als pilasters
uitgewerkte penanten onder een fries met schijven en trigliefen. Op de derde en vierde bouwl., rechth.
middenvenster onder een driehoekig fronton en radvenster geflankeerd door brede rechth. vensters
met bovenlichten (verlichting vierde bouwl.) gevat in geblokte rondbogen, met diamantkopsleutels. Op
de begane grond, grote rechth. poorten tussen geblokte penanten. Gelede architraaf, fries met
schijven en panelen onder een gekorniste kroonlijst met tandlijst op klossen. Hogerop dakkapel
beëindigd met een driehoekig fronton en bolvormig topstuk.
Neogotische stadswoning met cafépui, Oudeleeuwenrui 21 (ID1164, RELICT_ID5654)
Smal rijhuis in neogotische stijl, van twee trav. en vier bouwl. (platdak), uit XIX d. Verankerde
baksteenbouw met speklagen. Kruiskozijnen waarboven neogotisch maaswerk, gevat in drie verd.
hoge Brugse trav. op tweede verd., gevelbreed ijzeren balkon. Begane grond met hoge cafépui en
aparte huisdeur. Bij de verbouwing in 2006 werd enkel de façade bewaard.
Magazijn, Oudeleeuwenrui 9,11 (ID1166, ID1172, ID1394, RELICT_ID5651)
Z.g. Magazijn Albert, Werf- en Vlasnatie (opschrift) (in 1862 gebouwd als 'brouwerij La Cloche';,
alhoewel in de constructie zeer weinig aan een vroegere brouwerij doet denken, met uitzondering
mogelijk van de achterbouw. Eenvoudige bakstenen lijstgevel van acht trav. en vier bouwl. onder twee
schilddaken (Vlaamse pannen, n // en straat). Op de begane grond drie bewaarde getoogde deuren en
drie vensters; voorts nieuwe doorbrekingen. Bovenluiken getoogd met lekdrempels; meestal bewaarde
roedenverdeling. Tussen houten kroonlijst en geprofileerde architraaf een mezzanino met rechth.
venstertjes.
In interieur worden drie beuken door (brand?)-muren gescheiden. Binnenconstructie d.m.v. houten
moer- en kinderbalken, in l.- en r.-beuk rustend op houten kolommen met dubbele slof. In de
middenbeuk rusten twee zware moerbalken op een houten balk; l.g. wordt ondersteund door twee
houten kolommen met slof; kolommen geflankeerd door twee zijstukken. Tussen de vier kolommen in
middenbeuk: interne hijskoker. Begane grond verbouwd, o.m. met inbreng van gietijzeren kolommen
en metalen liggers (om vrije doorvaart-breedte te vergroten).
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Interieur in achterbouw uitgevoerd d.m.v. bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken.
Het gebouw is beschermd als stadsgezicht (OA002247) sinds 1994

Figuur 3-15

Magazijn, en Stapelhuis, Oudeleeuwenrui 9 en 13

Stapelhuis Rubens-Zuid, Oude Leeuwenrui 13 (ID1169, RELICT_ID5652)
Stapelhuis Rubens-Zuid. Smalle bakstenen lijstgevel van twee trav. en zes bouwl. onder platdak,
daterend uit ca. 1858. Begane grond met korfboogdeur en -venster en puilijst. Verticalizerende
opbouw van de bovenverd. door de in oplopende nissen gevatte trav. Rechth. vensters met afgeronde
bovenhoeken en lekdrempels.
Interieur op gelijkaardige wijze opgebouwd als stapelhuis Rubens-Noord (Godefriduskaai nr. 16), doch
met slechts twee smalle beuken aan de Oude Leeuwenrui, verbredend tot drie asymmetrische beuken
aan de Spanjaardsteeg. Gewelfde kelders in baksteenmetselwerk. Tussen de verd. rusten houten
kinderbalkjes op een uit twee I-baken samengestelde ligger, en l.g. via hardstenen blok in zijmuren en
via metalen pakkingmuts op afgeschuinde houten kolommen; deze houten kolommen lopen door de
vloerlaag, en rusten via twee I-ijzers op de ijzeren moerligger der lagergelegen verd. Eenvoudige
houten dakstoel. Smalle houten wenteltrap doorheen alle bouwl.
Het gebouw is beschermd (OA002240, OA002247) sinds 1994

Werf - en Vlasnatie, Oude Leeuwenrui 19 (ID1171, RELICT_ID5653)
Werf - en Vlasnatie, opgetrokken n.o.v. architect P. J. Verlinden in 1868. Complex in zijn totaliteit
gepland met burelen en conciërgerie aan straatzijde, en achter overbouwde doorgang stallingen (met
voedermagazijnen), smidse, schrijnwerker); ... aan weerszijden van een thans beglaasde steeg.
Bakstenen constructie van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldaken (pannen). Trav. in verdiepte
rondboognissen; getoogde openingen op hardstenen dorpels, en poorten met hardstenen posten;
hardstenen plint. Beide delen zijn d.m.v. een houten loopbrug in tweede bouwl., over de steeg heen,
verbonden. Tussen de trav. op verschillende plaatsen nog ijzeren ringen (bevestigd in natuurstenen
blokken), voor het vastmaken der paarden.
Het gebouw is beschermd (OA002245, OA002247) sinds 1994
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Figuur 3-16

Werf - en Vlasnatie

Woning en kantoor van de Hoofdhavenmeester, Oude Leeuwenrui 23 (ID1167, RELICT_ID5655)
Neorenaissance herenhuis van vijf trav. en twee verd., waarvan de middentrav. verhoogd zijn met een
derde bouwl. afgewerkt met zijtrapgevels. Verhoogde halsgevel, in fries gedateerd 1900, boven de
middentrav. Baksteenbouw verlevendigd met banden van natuursteen, waterlijsten, kordon vormende
lekdrempels, versierde borstweringen en een fries met faïencetegels. Verticaal gemarkeerde
middentrav. met gekoppelde twee- en drielichten, driezijdige, uitspringende erker en verhoogde
halsgevel met vleugelstukken eindigend op een driehoekig fronton en versierd met een natuurstenen
stadswapen. Verder kruis- en kloosterkozijnen of rechth. vensters onder een blind boogveld (eerste en
derde bouw.). L. en r. lagere deurtrav.; rechth. omlijstingen met geprofileerd beloop, met bovenlicht
bekroond door een rondboogvormig paneel.
Beschermd (OA002247) als stadsgezicht sinds 1994.

Magazijn Arend (Ahrant) Oude Leeuwenrui 25 (ID1364, RELICT_ID5656)
Magazijn 'Ahrant', thans eigendom van Belgian Pakhoed N.V. Gedateerd door jaarsteen l. van poort in
zesde trav.: 'F. Lysens / 7 juni 1849'. Voormalig zakkenmagazijn, sedert 1936 omgevormd tot burelen.
Brede bakstenen lijstgevel van elf trav. en drie bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen, n //
straat). Horizontaliserende gevelopbouw met rechth. beluikte vensters met kleine roedenverdeling. Op
de begane grond twee latere doorbrekingen (garage). Oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd.
Op begane grond in eerste en tweede travée: poort met onderdoorgang en privé-binnenstraat naar
Godefriduskaai. R. van l.g.: stapelruimten achter twee puntgevels, telkens drie bouwl. en zolderverd.,
twee trav., onder aanleunende zadeldaken; getoogde openingen op hardstenen dpels; balkgat in
gevelpunt. Vanaf de straat zijn een interne hijskoker (achter eerste trav.) en een houten moer- en
kinderbalken-constructie merkbaar, l.g. rust over de breedte van het pand op drie houten kolommen
met dubbele geprofileerde slof (onder elke balk-las), alternerend met drie houten kolommen met
kleine slof, en op in de zijmuren aangebracht dubbel sleutelstuk op houten kraagstuk en hardstenen
console.
Het gebouw is beschermd (OA00246 : OA00247) sinds 1994.
Hydraulische centrale, Oude Leeuwenrui 27 (ID1170, RELICT_ID5657)
Voormalige hydraulische centrale van het stapelhuis St.-Felix. Fraai bakstenen neogotisch gebouwtje
uit XIX d met r.-inkompoort in accoladeboog, geflankeerd door een klein spitsboogvenster in driepas
met bekronende kruisbloem; attiek op zware consoles en balusters. L. vierkant torengebouwtje met
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driepasvenster en zware bekroning: zeskantige flankeertorens, waartussen blinde nissen; bekronende
puntdakjes.
In het interieur is de indeling in ketelhuis, pomplokaal en accumulatorkamer (= de toren aan de
voorgevel) nog duidelijk merkbaar. Beschermd (OA002247) sinds 1994

Figuur 3-17

Oude Leeuwenrui 23-25-27

Art nouveau burgerhuis met magazijn, Oude Leeuwenrui 33 (ID1168, RELICT_ID5658)
Art Nouveau-enkelhuis met magazijn van 1907 n.o.v. J. Van Weert. Geel bakstenen lijstgevel
verlevendigd met arduin. Drie trav. en vijf bouwl. met l. een verticaliserend zijrisaliet, vierde verd.
eindigend met een rondboogfries; diverse muuropeningen (rechth., spiegelboogvormige en
gekoppelde). Recent aangepaste dakverd. Interessante pui.
Beschermd (OA002247) sinds 1994

Figuur 3-18
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Hoekhuis met Korte Zeevaartstraat, Sint Aldegondiskaai 30 (ID1163, RELICT_ID6114)
Hoekhuis (Korte Zeevaartstraat) van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n ⊥ straat,
mechanische pannen), daterend uit XVII. Aangepaste, bepleisterde, beschilderde puntgevel met
aangepaste rechth. muuropeningen. Muurankers waarvan enkele met een gekrulde spie.

Hoekhuis met Korte Zeevaartstraat

Koninklijke pakhuizen, Entrepotkaai z.n. (ID1262, RELICT_ID4896) (gesloopt)
Het Koninklijke Stapelhuis werd opgetrokken op de plaats van het voordien door Lod. Roelandt
ontworpen complex (1830). Laatst genoemde was opgetrokken in een combinatie van neo-Italiaanse
renaissancestijl en laat-classicistische stijl.
Het omvatte drie reusachtige vleugels van vijf bouwlagen, gescheiden door ruime binnenplaatsen,
waarop later hangars werden opgetrokken.
In 1844 werd onder leiding van Ir A. De Marbaix het stapelhuis uitgebreid, en werd de spoorweg
erdoorheen aangelegd. Op 28.10.1855 stortte een deel in, in 1857 woedde een eerste brand, en op
05.06.1901 werd het praktisch volledig in as gelegd.
Tussen 1901 en 1902-06 werd het nieuwe stapelhuis gebouwd, naar verluidt ontworpen door de
architecten J.H. Bolsée en Em. Hargot. Van de door Roelandt ontworpen gebouwen rest niets meer,
maar mogelijk werden enkele funderingen herbruikt.
Tot de oudste delen behoren de twee magazijntjes (ca. 1870) 'Buenos Aires' en 'El Salvador':
bakstenen gebouwtjes van een bouwlaag, onder twee aanleunende zadeldaken (metalen
dakbedekking). In interieur: Polonceau-kappen met ijzeren spantbenen; elk spantbeen rust in
aanleuningspunt op, en is met bouten bevestigd aan de kopplaat van een gietijzeren kolom; laatst
genoemde rust op een hardstenen sokkel.
De stapelruimten vormen door hun brede gevels en hun bouwvolume (67.135 m2, met een gesloten
bouwvolume over een lengte van meer dan 400 m.) een monumentaal element, dat het perspectief
van Bonaparte- en Willemdok afsluit.
In 1988 werd door het stadsbestuur besloten om de pakhuizen te laten slopen om plaats te maken
voor kantoorgebouwen. Ondanks protest wordt in 1990 een sloopvergunning afgeleverd en werd het
complex gesloopt.
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Figuur 3-19

Koninklijke stapelhuizen

Reusachtig ommuurd complex, dat het gehele bouwblok inneemt, bestaande uit verschillende brede
vleugels. Imposante bakstenen lijstgevels van vijf bouwlagen op gecementeerde, met schijnvoegen
belijnde begane grond, onderbroken door de eveneens van imitatievoegen voorziene muur. Op de
bovenverdiepingen worden de hoekpartijen geaccentueerd door gecementeerde, geblokte risalieten in
getoogde nissen. Aan de straatzijde vertonen de middentraveeën een verticale opbouw met
rondboognissen, afgesloten door een monumentale en zware kroonlijst op langgerekte consoles,
gekornist aan de zijrisalieten. Aan de Entrepotkaai doorbreekt een centrale, vooruitspringende partij de
monotone gevelwand.
Opvallend is het belang dat gehecht werd aan horizontale en verticale circulatie: onderdoorgangen
voor spoor- en vrachtwagenverkeer (met gescheiden verkeersstromen) onder de verschillende
vleugels; de volledig in beton uitgevoerde gaanderijen over de volledige lengte der buitengevels; de
van de tweede tot vijfde bouwlaag doorlopende betonnen erkers (twee per gevelwand) welke de
trappen bevatten.
Interieur volledig uitgevoerd in gewapend beton, met licht getoogde gewelven op betonnen
moerbalken, welke op betonnen kolommen rusten. Opmerkelijk zijn de gietijzeren stootstukken welke
de voetstukken der kolommen in de onderdoorgang beschermen.
Stapelhuis, Brouwersvliet 29 (ID1176, RELICT_ID4885)
Gelegen op de hoek met Giststraat en doorlopend tot in de A. Brouwerstraat. Eind XIX-stapelhuis,
thans z.g. Kendal Motor Oil. Interieur opgebouwd d.m.v. bakstenen troggewelven tussen metalen Ibalken.
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Figuur 3-20

Stapelhuis Brouwersvliet 29

Burgerhuis met barokpoort, Adriaan Brouwersstraat 5 (ID1185, RELICT_ID4780)
Enkelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok // straat) te dateren
XVII A (?). Aangepaste bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechth. vensters in omlopende
bandomlijstingen; ankers met gekrulde spie. L. barokpoort afkomstig van de vroegere brouwerij
&quot;De Gulden Sterre&quot;. Rondboogpoort in een geblokte hardstenen omlijsting opgevangen
door uitgewerkte pilasters met stermotief en Ionische kapitelen; cartouchesleutel met opschrift 'Gulde
Ster' onder een gekorniste waterlijst; boogzwikken met lijstwerk. Beschermd (OA002067) sinds 1986.
Pakhuis, Adriaan Brouwersstraat 10-12 (ID1180, ID1181, RELICT_ID4785)
Pakhuis in top gedateerd 1901. Bakstenen puntgevels (pannen zadeldaken) met rechth.
muuropeningen onder ijzeren I-balken met rozetten, nr. 10 met takelsysteem. L.: verhoogde halsgevel
eindigend op voluten met in de top een tweelicht onder een geometrisch versierd boogveld
Stadswoning, Adriaan Brouwersstraat 13 (ID1179, RELICT_ID4781)
Breedhuis van vijf trav. en drie bouwl. onder een pannen zadeldak van ca. 1800. Ontpleisterde
lijstgevel met verkleinende ordonnantie op een brede arduinen plint. Rechth. vensters, beluikt op de
begane grond en steunend op de brede puilijst op de tweede bouwl. In tweede l.-trav., rechth. deur in
een eenvoudige hardstenen omlijsting onder een gestrekte waterlijst.
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Figuur 3-21

Adriaan Brouwersstraat 5-10-13

Stadswoning met barokpoort, Adriaan Brouwersstraat 17, Korte Zeevaartstraat 2 (ID1400, ID1182,
RELICT_ID4782)

Figuur 3-22

Stadswoning met barokpoort

Verankerd bakstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak
(nokrichting parallel aan de straat). Rechthoekige vensters. Beschilderd vroegbarokpoortje (eerste helft
van de 17de eeuw) in de laatste travee; rondboogdeur met mascaronsleutel en geprofileerde archivolt
op imposten, geflankeerd door driekwartzuilen met zwellende schacht en lijstkapiteel waarop een fries
met trigliefen; hogerop een gebroken gebogen fronton met topstukken en centraal rechth. bovenlicht
met vleugelstukken onder een gebogen gekorniste waterlijst met topstuk.
Aansluitend hoekhuis (Korte Zeevaartstraat nr. 2) met steil zadeldak (mechanische pannen, nok
parallel aan de A. Brouwerstraat) en een manke trapgevel (zestien + acht trappen). Aangepaste
rechthoekige muuropeningen gekoppeld aan de voorgevel. De woning is beschermd (OA002068) sinds
1986.
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Brouwershuis Adriaan Brouwersstraat 20 (ID1183, RELICT_ID4786)
Brouwershuis. In 1553 opgericht als Waterhuis door Gilbert Van Schoonbeke om zijn omliggende
brouwerijen van zoetwater te voorzien. In 1582 werd het Waterhuis, sinds 1561 in het bezit van de
stad, het gildehuis van het Brouwersambacht. Het Brouwershuis bleef fungeren als
waterverdelingscentrum tot in 1930; de installatie was circa 1856 gemoderniseerd (onder meer
pompen in plaats van de rosmolen en metalen in plaats van houten onderdelen.
In 1933 werd het Brouwershuis als museum geopend; het gebouw werd volledig gerestaureerd onder
leiding van architect Van Nooten in de jaren 1956-61.
Tuit- (Adriaan Brouwerstraat) en trapgevel (Brouwersvliet) in traditionele stijl onder zadeldaken
(mechanische pannen). Zandstenen sokkels, speklagen, negblokken, omlopende waterlijsten en ankers
met gekrulde spie. Voortaan tuitgevel met muurvlechtingen van drie traveeën en twee bouwlagen
doorbroken met stenen kruis- en bolkozijnen onder een wigvormig ontlastingssysteem. In de top, een
groot rechthoekig luik met een uitspringende latei op consooltjes. Linkse hardstenen barokpoortje
gedateerd 'ANNO 1655', afkomstig van een oude Antwerpse brouwerij en hier overgebracht in 1922;
rondboogpoortje geflankeerd door zware pilasters met composietkapitelen die de geprofileerde en
geblokte archivolt met zware sleutel schragen. Op de pilasters het kenteken van het Brouwersambacht
en de datering; geheel omgeven door hardstenen lijstwerk en bekroond met een gebogen gekorniste
waterlijst eindigend op krullen. Getrapte (twaalf en elf traveeën) achtergevel van drie traveeën en
twee bouwlagen. Bolkozijnen en beluikte kruiskozijnen onder een wigvormig ontlastingssysteem.
Tweeledige top met Antwerpse drielichten aansluitend bij de omlopende waterlijsten. Onder de
bolkozijnen van de begane grond bevinden zich nog twee rechthoekige luiken in vlakke arduinen
omlijstingen.
Vanop de bovenverdieping van het museum heeft men een gezicht op de zogenaamde kleine
vergaarbak, omringd door bepleisterde en beschilderde gevelwanden met rechthoekige doorbrekingen.
Aan de oostzijde onder een gekorniste waterlijst: vier rondboogvensters in hardstenen omlijstingen,
geprofileerde archivolten met rechte sleutels op imposten waaronder wortelmotieven. Zelfde
vensteromlijsting aan de binnenzijde (trapzaal).
Beneden kan men nog de vermoedelijke paardenstal, de grote vergaarbak en de rosmolen zien. Van
Schoonbeke bracht het water van de Herentalse vaart door middel van een ondergrondse leiding
samen in de grote vergaarbak; van hieruit werd het water door aan een draairad bevestigde emmers
overgebracht naar een kleinere hoger liggende bak, vanwaar het verdeeld werd over de brouwerijen.
Het rad werd voortbewogen door een in een rosmolen gespannen paard.
De inrichting van de bovenverdieping dateert uit de 17de eeuw toen de Brouwersgilde hier vergaderde.
Raadzaal met Mechels goudlederen behang (einde 17de eeuw), zware moerbalken met op de
balksleutels het brouwersembleem en mooie balkconsoles, monumentale marmeren schouw met
getorste Ionische zuilen en een uniek ensemble van hardstenen, beide uit de jaren 1660. Verder
verscheidene waardevolle schilderijen, meubelstukken en werktuigen van de brouwers. Het
Brouwershuis is beschermd (OA000367) sinds 1942.
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Figuur 3-23

Brouwershuis

Stadswoning, Adriaan Brouwersstraat 29 (ID1178, RELICT_ID4783)
Enkelhuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Verankerde
gecementeerde lijstgevel met rechth. vensters in hardstenen omlijstingen. Schouderboogvormig
hardstenen rococopoortje uit XVIII B met fraaie sleutel, oren en festoenen onder een gestrekte
waterlijst .
Beschermd (OA002174) sinds 1984.
Laat-classisistisch herenhuis, Adraan Brouwersstraat 33 (ID1184, ID1401, RELICT_ID4784)
Laat-classicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak uit 1805 n.o.v.
architect Kaulman. Deels beschilderde (nr. 33) en deels met imitatievoegen verlevendigde (nr. 35)
bepleisterde lijstgevel met vooruitspringende middenpartij bekroond met een driehoekig fronton
waarin een rondboogvenster. Gevelbeëindiging met geleed kordon, blind fries en een kroonlijst op
klossen. Rechth. vensters in platte bandomlijsting. Nr. 33 met een moderne café-pui. Dit gebouw is
beschermd sinds 1986 (OA002069)
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Figuur 3-24

Adriaan Brouwersstraat 29 - 33

Handelsgebouw Gérard Konickx Frères, Ankerrui 1, Zeevaartstraat 5 (ID1272, ID1334
RELCIT_ID213824)
Handelsgebouw in art deco opgetrokken in opdracht van de Établissements Gérard Koninckx Frères
(GFK), naar een ontwerp van de architecten Alfred en Donald Portielje uit 1935. Deze groothandel in
exotisch fruit, met op dat moment vestigingen in Aalst, Antwerpen, Brussel, Brugge, Charleroi, Gent,
La Louvière, Luik, Mechelen, Oostende, Doornik, Valencia, Duinkerke en New York, importeerde vooral
citrusvruchten uit Spanje, en bananen uit Belgisch Congo. Het nieuwe gebouw van de Antwerpse
vestiging, die minstens sinds 1919 een pand aan de Verversrui 17-19 betrok, werd ingeplant op de
hoek van de Zeevaartstraat en de Ankerrui. Het perceel behoorde tot de gronden die na de bouw van
de Waaslandtunnel (1931-1933), door de Intercommunale Maatschappij van den Linker Scheldeoever
(IMALSO) waren herverkaveld. Op deze goed voor het verkeer ontsloten locatie aan de rand van het
oude havengebied, vestigden zich kort na elkaar drie van de belangrijkste Belgische fruitimporteurs:
behalve Gérard Koninckx Frères, de firma’s Fruit Brokers Company Spiers &White (Zeevaartstraat 2-4)
en Léon Van Parys. Gezamenlijk richtten zij hier vervolgens ook een veilinggebouw op, de Belgische
Fruitbeurs
Het vrij sobere gebouw is ontworpen in een zakelijke stijl, die zijn art-decokarakter vooral ontleend aan
de klassiek symmetrische opbouw, de typische detaillering van het lijstwerk, en het fraaie smeedijzer
van de deuren. Opvallend voor deze architectuur is de aandacht voor de publicitaire uitstraling, met
het uitvergrote GFK-logo tussen vlaggenmasten als bekroning van de hoekpartij, geflankeerd door de
firmanaam Gérard Koninckx Frères uitgevoerd in losse metalen letters. Dit aspect komt meer expliciet
tot uiting in de twee belangrijkste vestigingen van GFK in Brussel, twee handels- en
appartementsgebouwen respectievelijk ontworpen door architect Eugène Dhuicque in 1927 (Oude
Graanmarkt 7-11) en door E. De Boelpaepe in 1935 (Ieperlaan 34-36). Beide monumentale artdecopanden onderscheiden zich in het straatbeeld door een geïntegreerd geveldecor van sinaasappelen bananenmotieven. Het clientèle van Portielje tijdens het interbellum behoorde in Antwerpen, net als
dat van Dhuicque en De Boelpaepe in Brussel, tot de gegoede burgerij en de bedrijfswereld, met
vooral opdrachten voor handels- en bedrijfscomplexen, appartementsgebouwen en privé-woningen in
een eerder behoudend stijlenjargon. Het GKF-gebouw kwam tot stand kort na de ontbinding van zijn
associatie met architect Jan De Braey.
Opgetrokken met een structuur van gewapend beton rustend op een paalfundering, onderscheidt de
voorgevel zich door een levendig parement met kleur- en materiaalcontrasten. Oranjerode baksteen
wordt gecombineerd met witte natuursteen voor de erkerpartijen, en blauwe hardsteen voor de pui, de
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vensteromlijstingen en de daklijst. De compositie vertoont een nagenoeg symmetrische, axiale opbouw
met de klemtoon op de afgeronde hoekpartij, die iets hoger is opgetrokken ten behoeve van het
firmalogo. Het centrale portaal onder een korte luifel vormt de inkom tot de verkoopruimte op de
begane grond, waarvan de pui is opengewerkt door twee garagepoorten met rolluiken. Een tweede
portaal uiterst links geeft toegang tot de inkomhal en het hoofdtrappenhuis, dat naar de kantoren op
de bovenverdiepingen leidt. In de bovenbouw geopend door twee- en drielichten, markeren twee
brede rechthoekige erkers de hoofdverdieping met de directiekantoren. De diensttrap aan de zijde van
de Ankerrui wordt aangegeven door een hoger oplopend en volledig beglaasd traplicht, een verticaal
accent dat de symmetrie van de gevel doorbreekt. Opvallend in de pui zijn het decoratieve smeedwerk
van de deuren en bovenlichten, opgebouwd uit achthoeken en spiraalmotieven, en de vulling van de
zijlichten met gebogen glasstenen. Van de vlaggenmasten resten slechts de consooltjes.
Volgens de bouwplannen omvat de plattegrond een open verkoophal of magazijn op de begane
grond, met opslagplaatsen in de kelder. Op de eerste verdieping wordt de straatzijde ingenomen door
de raadzaal, de vijf directiekantoren en de verzending, met in het binnenblok het grote
bediendekantoor met ontvangstbalie en de boekhouding onder een centraal bovenlicht. Een tweede
gordel kantoren, geflankeerd door het archief en de conciërgewoning, neemt de tweede verdieping in.
Nog tijdens de bouw werd deze vleugel verlengd, en werd een archiefruimte op het dak toegevoegd.
In 1959 onderging het interieur van de bovenverdiepingen grondige herinrichtingswerken naar een
ontwerp van architect Joseph Willems. Van het oorspronkelijke interieur resten vandaag nog de
inkomhal en het hoofdtrappenhuis met een wand- en vloerbekleding in marmer, vermoedelijk de twee
grote directiekantoren in de hoekpartij met een lambrisering, inbouwkasten en een zoldering in hout,
en delen van het sanitair. Ook de beglaasde staalstructuur van het centrale bovenlicht is bewaard.

Figuur 3-25

Handelsgebouw Établissements Gérard Koninckx Frères

Handelsgebouw Léon Van Parys, Ankerrui 3, Godefriduskaai 38, Zeevaartstraat 3 (ID1273,
RELCIT_ID213823)
Handelsgebouw in art-decostijl opgetrokken in opdracht van de firma Léon Van Parys, naar een
ontwerp van architect Joseph Somers (inscriptie boven de pui) uit 1935. Deze groothandel in exotisch
fruit, met op dat moment vestigingen in Antwerpen, Duinkerke, Düsseldorf, Essen (Ruhr), Valencia,
New York, Rio de Janeiro en Kentville (Nova Scotia), lid van de International Apple Association, werd
opgericht in 1924. Onder de merknaam LVP of Elvepe importeerde het bedrijf vooral citrusvruchten uit
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Spanje en bananen uit Belgisch Congo, waar vermoedelijk ook eigen plantages werden geëxploiteerd.
Het nieuwe gebouwencomplex van de Antwerpse hoofdzetel, die voordien een pand aan de SintMichielskaai 22 betrok, werd ingeplant in het bouwblok van de Zeevaartstraat, de Godefriduskaai en de
Ankerrui. Op deze goed voor het verkeer ontsloten locatie aan de rand van het oude havengebied,
vestigden zich kort na elkaar drie van de belangrijkste Belgische fruitimporteurs: behalve Léon Van
Parys, de firma’s Fruit Brokers Company Spiers & White (Zeevaartstraat 2-4) en Gérard Koninckx
Frères. Gezamenlijk richtten zij hier vervolgens ook een veilinggebouw op, de Belgische Fruitbeurs.
Het complex Léon Van Parys omvat op een L-vormige plattegrond het hoofdgebouw met de
verkoopzaal en de kantoren aan de Zeevaartstraat, en een opslagplaats en garage aan de
Godefriduskaai. Hoofdaannemer van de bouw met een structuur uit gewapend beton, was het
Antwerpse bedrijf Entreprises Générales de Construction Van Riel &amp; Van den Bergh. Voor de
paalfundering werd een beroep gedaan op het internationaal gereputeerde Pieux Franki uit Luik, de
uitvoerder van de Waaslandtunnel. Het studiebureau van ingenieur Fernand Van Hauwaert, voerde de
berekeningen uit voor de structuur uit gewapend beton. Tot het aanvankelijke bouwproject behoorde
ook een appartementsgebouw met vijf flats op een aangrenzend perceel aan de Ankerrui, gronden die
na de bouw van de Waaslandtunnel (1931-1933) door de Intercommunale Maatschappij van den
Linker Scheldeoever (IMALSO) waren herverkaveld. Van dit appartementsgebouw werd initieel enkel
de pui gerealiseerd, om de fruitopslagplaats via de drie zijden van het bouwblok te ontsluiten. Pas in
1941 nam het bedrijf de bouwplannen opnieuw ter hand, nu niet meer voor appartementen maar voor
uitbreiding van de magazijnen, naar een nieuw ontwerp van Somers. Behalve deze bedrijfsgebouwen
voerde de architect rond dezelfde tijd in Antwerpen ook verschillende privé-opdrachten uit voor de
familie Léon Van Parys, zoals de verbouwing van de villa aan de Della Faillelaan 48, en de uitbreiding
van een voormalig herenhuis tot appartementsgebouw aan de Jan Van Rijswijcklaan 122. In 1946
werden op vraag van het Ministerie van Bevoorrading bijkomende koelkamers voor bananen ingericht.
Somers voerde in 1952 beperkte herinrichtingswerken uit op de bovenverdieping van de vleugel aan
de Godefriduskaai. Een meer ingrijpende verbouwing van de kantoorverdiepingen van het
hoofdgebouw, naar een ontwerp van de Mechelse architect Alfons Roose uit 1963, vond geen
doorgang.
Waar de ontwerpen van het hoofdgebouw aan de Zeevaartstraat en van het niet gerealiseerde
appartementsgebouw aan de Ankerrui zich laten kenmerken door een uitgesproken art-decostijl, werd
voor de opslagplaats aan de Godefriduskaai een veel soberder zakelijk idioom toegepast. Meest
opmerkelijk is de opvallende aandacht die Somers aan de publicitaire uitstraling van de architectuur
besteedt, als uithangbord voor de bedrijfsactiviteiten. Zo wordt het karakter van de hoofgevel
hoofdzakelijk bepaald door het uitvergrote logo LVP, dat met decoratieve panache in het
compositieschema is geïntegreerd. In die zin behoort het gebouw niet alleen tot de meest markante
voorbeelden van bedrijfsarchitectuur uit het interbellum, maar eveneens tot de belangrijkste uitingen
van internationaal georiënteerde art deco in Antwerpen. Het eigentijdse en vooruitstrevende karakter
van deze architectuur contrasteert met het residentiële oeuvre van Somers uit dezelfde periode, dat
een behoudend art-deco-idioom vermengt met traditionele stijlkenmerken.

Hoofdgebouw
Het 26 m lange gevelfront van het hoofdgebouw aan de Zeevaartstraat 3 (ID1333), dat drie
bouwlagen en vijf traveeën telt onder een plat dak, heeft een verzorgd parement in witte natuursteen
(Brauvilliers, Euville), op een opengewerkte pui in arduin. De compositie, die een nagenoeg
symmetrische opbouw vertoont geflankeerd door zijrisalieten, legt de klemtoon nadrukkelijk op de
inkomtravee. Deze is hoger opgetrokken tot een geblokte lantaarntoren, met een drielicht in de top en
een getrapte ziggoerat als bekroning. Boven het inkomportaal verheft zich een erkerpartij waarvan de
beglazing oploopt over de twee verdiepingen, met centraal het logo LVP in golvende ajour-letters
binnen een uitgelengde achthoek. Verder bestaat de gevelindeling uit brede raampartijen, in de
middenpartij gevat binnen gestrekte lisenen, en ruime poortopeningen met een bovenlicht,
schamppalen en een rolluik. Behalve het logo LVP zijn ook de firmanaam LEON VAN PARYS en de
afkorting ELVEPE met reliëfletters verwerkt in het parement, dat daarnaast is versierd met het
wapenschild van de stad Antwerpen. Opmerkelijk is het ijzersmeedwerk van de inkomdeur en de
dakbalustrade met een geometrisch art-decopatroon; van de bekronende vlaggenmasten zijn enkel
deze van het rechterrisaliet bewaard. Het stalen vensterschrijnwerk, met glas in lood ter hoogte van de
raadzaal en het grote directiekantoor, is nog grotendeels oorspronkelijk.>
Volgens de bouwplannen omvat de plattegrond een open verkoopshal met een opslagruimte en een
koelkamer op de begane grond, die via een hellingbaan in verbinding staat met de aanpalende
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opslagplaats aan de Godefriduskaai. Ook de koelkamers, rijpingskamers voor bananen en
opslagruimten die op kelderniveau onder het volledige complex doorlopen, zijn via een hellingbaan
uiterst rechts direct vanaf de straat voor vrachtvervoer bereikbaar. Op de eerste verdieping wordt de
straatzijde ingenomen door de raadzaal en de vier directiekantoren, met in het binnenblok het grote
bediendekantoor met ontvangstbalie, en achteraan het archief waarboven de drukkerij. Twee overige
kantoren geflankeerd door de conciërgewoning, nemen de ondiepe tweede verdieping in. Het fraaie
inkomportaal en de ruime traphal met lift (oorspronkelijk van het merk E. Thiery), ontworpen in een
strakke art deco, is uitgevoerd met een wand- en vloerbekleding in zwart en beige marmer en
natuurhouten binnenschrijnwerk. De ingebouwde wandverlichting in opaalglas van het portaal en de
metalen buisleuning van de trap verlenen het geheel een gestroomlijnd cachet. In contrast hiermee
maar vermoedelijk evenzeer behorend tot het oorspronkelijke interieur, staat de statige inrichting van
de raadzaal en het aanpalende grote directiekantoor met een balkenzoldering. Opmerkelijk is het
kunstig gebeeldhouwde schrijnwerk van twee monumentale deuromlijstingen en een schouwmantel in
neo-Vlaamse-renaissancestijl, met typische maskerkoppen, grotesken en wortelmotieven. Deze
interieurelementen lijken ouder, wellicht te dateren in de late negentiende eeuw, en dus van elders
overgebracht. Zowel de raadzaal als het kantoor zijn bovendien ingericht met neobarokke en
neorococo stijlmeubels, twee grote Brusselse wandtapijten en een geschilderd portret van Koning
Leopold I. In de hal bevindt zich een wandreliëf in gedreven koper door beeldhouwer Albert Poels,
aangeboden door het personeel van de firma in 1953, ter herdenking van de 70ste verjaardag van
Léon Van Parys. Het stelt een mannelijke figuur met Hermesstaf voor, met een evocatie van de
Antwerpse haven als decor, met verwijzingen naar de vestigingen van de firma in Brussel, Luik,
Valencia, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York en Boma.

Opslagplaatsen
De opslagplaats aan de Godefriduskaai 38 (ID1274) vormt een langgerekt gebouw van twee
bouwlagen en zeven traveeën onder een plat dak, met een onversierde straatgevel in baksteen en
arduin. Symmetrisch van compositie, wordt het ritme bepaald door twee risalieten met een portaal en
een vensternis, waarvan het oorspronkelijke topstuk met LVP-logo is verwijderd. Hetzelfde achthoekige
LVP-logo is ook verwerkt in het schrijnwerk van de deur. Verder bestaat de gevelindeling uit
poortopeningen waarvan de bovenlichten alternerend werden verwijderd, met schamppalen en een
rolluik, en stalen fabrieksramen met kleine roeden. Volgens de bouwplannen omvat de plattegrond
garages en magazijnen op de begane grond, en individuele kelders rond een centrale hal in de
ondergrond, ontsloten door hellingbanen en een goederenlift. Op de ondiepe bovenverdieping
bevinden zich een reeks kantoren en een conciërgewoning.
De opslagplaats aan de Ankerrui 3 (ID1273), met een gevelfront in natuursteen en arduin, omvat
een kelderverdieping en vier bouwlagen onder een plat dak. Asymmetrisch van compositie en bepaald
door een risaliet met getrapt profiel, beantwoordt de in 1941 gebouwde opstand in vereenvoudigde
vorm aan het oorspronkelijke ontwerp van het appartementsgebouw uit 1935. Somers spiegelde
aanvankelijk het gevelontwerp van het appartementsgebouw aan dat van het hoofdgebouw, met een
vergelijkbaar erkerrisaliet, een achthoekige raamomlijsting en een zelfde soort lantaarntoren met
vlaggenmasten. Hoewel in 1952 verbouwd, getuigt de pui met het wapenschild van de stad Antwerpen
boven een gevelbreed bovenlicht van deze rijkere planopvatting. Het schrijnwerk is vernieuwd. Volgens
de bouwplannen vormen de bovenverdiepingen open plateaus verbonden door een centraal
trappenhuis en een goederenlift, daar waar van de begane grond een doorgang naar de
achterliggende gebouwen is afgesplitst.
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Belgische fruitbeurs, Zeevaartstraat 1 (ID1324, RELICT_ID213791)
Veilinggebouw opgericht op initiatief van de verenigde handelaars in exotisch fruit, de Antwerpse
firma’s Gérard Koninckx Frères (GKF), Fruit Brokers Company Spiers &amp; White, Léon Van Parys
(LVP) en Valenciana. Met dit doel werd in 1933 een grondstuk van de stad Antwerpen aangekocht,
behorend tot het Stadsmagazijn Godfried en gelegen op de hoek van de Zeevaartstraat, de
Godefriduskaai, en de te verdwijnen Klaverstraat. Drie van de stichtende firma's, gevestigd in
Antwerpen sinds de jaren 1920, lieten kort daarna ook hun nieuwe bedrijfszetels optrekken aan de
Zeevaartstraat ( nummers 2-4, 3 en 5). Voor het ontwerp van het nieuwe veilinggebouw beriepen zij
zich vervolgens op hun respectievelijke architecten: Vincent Cols en Jules De Roeck voor Spiers
&White, Alfred Portielje voor GKF en Joseph Somers voor LVP. Waar deze architecten gezamenlijk
tekenden voor de bouwplannen, lijkt toch vooral het in bedrijfsarchitectuur gespecialiseerde bureau
Cols en De Roeck - onder meer de huisarchitect van de Ford Motor Company in Antwerpen - de leiding
over het project te hebben gehad. Het modernistische ontwerp kwam in 1935-1936 tot stand, waarbij
het aanvankelijk ambitieuzer opgezette project vermoedelijk uit besparingsoverwegingen in twee
stappen werd vereenvoudigd.
Het programma van het veilinggebouw voorziet van meet af aan in een showroom, een verkoopzaal in
amfitheatervorm, een café en een vergaderzaal. Het eerste ontwerp uit 1935 is verwant met de
modernistische architectuur van Eduard Van Steenbergen en Willem Marinus Dudok uit deze periode.
De plattegrond wordt over de volledige oppervlakte van de begane grond ingenomen door de
showroom, de inkomhal en het café, waarvan de keuken zich in de kelder bevindt. De verkoopzaal met
foyer, de vergaderzaal, een reeks van vier kantoren en de conciërgewoning delen de twee
bovenverdiepingen in. Het meest opmerkelijke onderdeel van het interieur is de verkoopzaal,
uitgewerkt als een perfect halfrond met steile gradins, en verlicht door bovenlichten in een getrapte
shedstructuur. De gestroomlijnde buitenarchitectuur legt visueel de klemtoon op de traphal in de
hoekpartij, die als een volledig beglaasde rotonde de overgang maakt van de kantoorvleugel aan de
Godefriduskaai, naar de hoger oplopende vleugel van de verkoopzaal aan de Zeevaartstraat. In het
tweede ontwerp uit 1936 wordt de plattegrond op een meer compacte wijze georganiseerd met
weglating van de kantoren. De verkoopzaal beslaat nu zowat twee derden van het bouwvolume over
begane grond en bovenverdieping, aan de zijde van de Godefriduskaai. De restruimte zijde
Zeevaartstraat met inbegrip van de hoekrotonde, biedt op de begane grond plaats aan de
gereduceerde showroom met nog slechts een bescheiden inkomportaal, en op de bovenverdieping aan
het café annex keuken en woonruimte, en de vergaderzaal. Voor de traphal blijft slechts een weinig
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zichtbare inplanting over in het binnenterrein, en de verkoopzaal wordt uitgelengd met een minder
steil profiel van de gradins als gevolg. Een laatste wijziging betreft de gevelcompositie van de
afgeronde hoekpartij, die van een doorlopende beglazing in horizontale geleding evolueert naar de
huidige verticale pilasterindeling.
Opgetrokken met een structuur van gewapend beton, telt het gebouw twee bouwlagen onder een plat
dak. Het gevelfront wordt gekenmerkt door een sober parement in rode baksteen, met een plint,
omlijstingen en een daklijst in arduin. Licht asymmetrisch van opbouw, legt de axiale gevelcompositie
de klemtoon op de afgeronde hoekpartij, met een vlaggenmast als extra accent. De licht in het
gevelvlak terugwijkende hoekrotonde, is uitgewerkt als een veellicht met oplopende beglazing, vlakke
pilasters en een ingekast inkomportaal. De gevelflanken aan weerszijden onderscheiden zich door een
licht afwijkende gevelbehandeling, respectievelijk met een eerder verticale of horizontale geleding.
Beide worden doorbroken door brede raampartijen en inrijpoorten met rolluiken. Het oorspronkelijk
stalen schrijnwerk is geheel of gedeeltelijk vernieuwd.
Van het interieur dient vooral de verkoopzaal te worden vermeld, die op enkele gedichte
muuropeningen na intact bewaard lijkt, inclusief de oorspronkelijke meubilering en het
binnenschrijnwerk. De ruimtelijke indeling, die aan de typologie van de veilinghal beantwoordt, bestaat
uit een auditorium met een steil hellende vloer, en aan de korte zijde een trapeziumvormige apsis voor
de veilingbalie. De zaal wordt ter hoogte van de bovenste rang aan drie zijden omringd door een
galerij met een stalen borstwering, die via het foyer in de zwikken van de apsis de verbinding verzekert
met het café. In tegenstelling tot het getrapte bovenlicht uit het eerste ontwerp, wordt deze vlak
afgedekte verkoopzaal verlicht via de zijgevel. De gradins zijn uitgevoerd in houtbouw op een hellend
vlak van beton, en uitgerust met rijen houten tweezitsbanken met een stalen buisstructuur.

Figuur 3-26

3.2

Belgische fruitbeurs

Kaaien
De Scheldekaaien vormen een belangrijk samenhangend geheel dat de relatie van de stad met de
Schelde in hoge mate beïnvloedt. Hoewel enkel het meest noordelijke en zuidelijke deel van de kaaien
deel uitmaken van het projectgebied, worden de kaaien hier als geheel besproken. De Scheldekaaien
bestaan van zuid naar noord uit: d'Herbouvillekaai, Ledeganckkaai, De Gerlache-, Cockerill-, SintMichiels-, Plantin-, Ernest Van Dijck-, Jordaens-, Ortelius-, Van Meteren-, Taverenier- en Rijnkaai. De
gedeelten van de kaaien binnen het projectgebied (d’Herbauvillekaai, Tavernierkaai en Rijnkaai)
krijgen bijzondere aandacht.
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3.2.1

Historiek
Tot eind 18de eeuw waren de Schelde-oevers versterkt met vestingsmuren en -torens, afgebroken
tussen 1797 en 1804; kort daarop liet Napoleon de verhoging van de grond beginnen, voortgezet
onder het Hollands bewind. Aanvankelijk was het niet meer dan een aarden dam gestut door rijen
palen; in 1819 werden stenen aanlegplaatsen gebouwd, in 1837 vervolledigd met blauwstenen
kaaimuren. De kaaien ten zuiden van de Arsenaalstraat werden pas aangelegd na de ontsluiting van
het Zuid in de jaren circa 1880.
Circa 1870 stelde men vast dat de Schelde onrustwekkend verzandde: de onregelmatige breedte van
de stroom werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Een gelijkmatige breedte van 350 m voor de stad
werd noodzakelijk geacht; deze kon slechts bekomen worden door de uitsprong aan de Werf (ter
hoogte van het Steen) weg te nemen. Door verbredings- en verdiepingswerken zou bij lage tij een
diepte van 8 m worden bereikt zodat "grote" zeeschepen aan de Antwerpse rede zouden kunnen
aanleggen. In de eerste fase, tussen 1877 en 1885, werd vanaf de Kattendijksluis tot aan de
Ledeganckkaai een ononderbroken, licht gebogen kaaimuur opgetrokken en voorzien van de nodige
infrastructuur. In een tweede fase, van 1897 tot 1903, werd de havenstrook met 2 km verlengd naar
het zuiden toe: de d’Herbouvillekaai.
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Figuur 3-27

De Werf voor de rechttrekking

De werken van de eerste fase bestonden uit:
1. Het bouwen van een kaaimuur van ca. 3.500 m langsheen de rechteroever van de Schelde, nl. van
Kattendijksluis tot Zuid, met een insteek voor vlotbrug tussen Steen en Suikerrui;
2. Het maken van een verbindingsdijk van 650 m te beginnen aan het zuideinde van de nieuwe
kaaimuur;
3. Het graven van dokken (Zuiderdokken);
4. De aanvullingswerken achter de nieuwe kaaimuur en van de vier oude vlieten;
5. De nodige baggerwerken om de stroom voldoende breed en diep te houden; het zand van de
baggerwerken werd gebruikt voor de grondaanvullingen achter de kaaimuur;
6. Het afbreken en opruimen van alle uitspringende muren of aanlegplaatsen.
Hierdoor verdwenen al de huizen aan de Werf en in de daarachter liggende straten en het huizenfront
op de kaaien werd achteruit gebracht. De kaaien zelf kregen een breedte van 100 m.
Over de volledige lengte van de Scheldekaaien werd de kaaimuur opgebouwd uit zinkkisten (caissons)
van 25 m lang, 9 m breed en 2,5 tot 5 m hoog. Deze zijn aangevuld met zand- en
hardsteenconstructies en ondersteund door houten kadepalen. De 10 m diepe inham in de kades ter
hoogte van de vroegere afdaken nr. 9 en 10 herinnert aan de krijgsvlotbrug, een kleinere uitgave van
de ponton aan het Steenplein. Beide werden oorspronkelijk in 1890 gebouwd. Er werd een gekasseide
strook van 80 m breed aangelegd voor kades, die werden uitgerust met havenkranen, kraan- en
treinsporen en metalen, open opslagplaatsen. Daarnaast kwam een gekasseide rijweg van 20 meter
breed, die van de havenstrook werd afgescheiden door een kilometerslang smeedijzeren hekwerk.
Deze hekken werden uitgevoerd volgens een typeplan opgemaakt door de stadsingenieurs. Het
grootste deel van het hekwerk werd uitgevoerd door de bekende firma Van Aerschot uit Herentals. Een
deel van het hek langs de d'Herbouvillekaai echter, ter hoogte van de afdaken 8 tot 10, werd
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uitgevoerd in 1908 door de firma Decraene & Devreux & Co uit Sint-Gillis. Zij waren de goedkoopste bij
de openbare aanbesteding voor het hekwerk langs dit deel van de kaai; ook Van Aerschot had hiervoor
prijs opgemaakt. De vormgeving van dit deel van het hekwerk is identiek aan het oudere, meer
noordelijke deel.

Figuur 3-28

Dwarsprofiel van de kaaien

Het meest opvallende en best gekende bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien zijn de metalen
afdaken. In 1903, na de verlenging van de kaaien tot aan het huidige Petroleum-Zuid, kregen alle
afdaken een nummer van 1 tot 29, waarbij men in het zuiden begon te tellen. De afdaken nrs. 9 tot 29
bestaan allemaal uit tegen elkaar aanleunende metalen zadeldaken rustend op ijzeren
Polonceauspanten op 3,485 meter van elkaar. De afdaken steunen op geklonken holle pijlers, tevens
dienstdoend als afvoer voor het regenwater en rustend op bolvormige gietijzeren stootblokken. De
afdaken zijn rechtstreeks op de kasseien ondergrond van de kaaien geplaatst. De afdaken ten noorden
van de Zuidersluis, de nrs. 13 tot 29, werden het eerst gebouwd, in de periode 1882-1890. Deze
afdaken zijn 30 tot 50 meter diep, en bestaan uit verschillende zadeldaken van telkens 12 meter breed.
De afstand tussen de verschillende reeksen afdaken was telkens precies een veelvoud van twaalf
meter, zodat ze later met bijkomende beuken konden worden verbonden.

Figuur 3-29
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Figuur 3-30

3.2.2

Rechttrekking van de Schelde

Bouwkundig erfgoed
Kaaimuur met Meerpalen (ID1280, ID1289, ID1303, ID1368, RELICT_ID211470)
Langsheen de Schelde bevindt zich over de gehele lengte een hardstenen kaaimuur, voorzien van
gietijzeren met cement opgevulde meerpalen. Aan het Steen ontbreken deze maar werd een insteek in
de kaaimuur voorzien voor een vlotbrug. Meer landinwaarts bevinden zich voorzieningen voor laden en
lossen.
De kaaimuur is opgebouwd uit zinkkisten (caissons) van 25 m lang, 9 m breed en 2,5 tot 5 m hoog.
Deze zijn aangevuld met zand- en hardsteenconstructies en ondersteund door houten kadepalen. Van
bij het begin moesten grote stabiliteitsproblemen met bijkomende restauratie- en
ondersteuningswerken worden opgevangen. Langs de kade is op de hardstenen boordsteen een
ononderbroken rij gietijzeren meerpalen aangebracht. De honderden meerpalen variëren in type en in
ouderdom, waardoor ze een staalkaart zijn van de evolutie van dit havenelement. Typisch zijn de
19de-eeuwse voorbeelden met de knopvormige verdikking ter hoogte van de oudste sluiscomplexen.
In het stadsarchief zijn talrijke dossiers bewaard met plannen, lastkohieren en rekeningen betreffende
de aanleg van de kade en de meerpalen.
Twee opmerkelijke, zeer grote meerpalen zijn bewaard aan de Rijnkaai, naast Hangar 29. Het zijn
twee meerpalen van 1923 die hier werden aangebracht voor de 'Belgenland II', het grootste schip van
de Red Star Line. De Red Star is de legendarische rederij die van 1874 tot 1935 instond voor het
passagiersvervoer van landverhuizers naar Amerika. De rederij had haar aanlegplaats aan de Rijnkaai.
In 1909 werden op deze kaai al twee zware meerpalen in gegoten staal opgericht voor het aanmeren
van de stoomboot 'Lapland' mogelijk te maken. Deze boot was vanaf 1908 het vlaggenschip van de
Red Star Line. Deze werden toen geïnstalleerd door de 'Naamlooze Maatschappij La Brugeoise'.
Sinds 1979 is een waterkeringsmuur aangebracht tussen rijweg en Scheldekaaien. Deze betonnen
muur van ruim 1 m hoog heeft stalen rolpoorten die bij springtij kunnen gesloten worden.
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Figuur 3-31

Doorsnede bestaande kaaimuur

Havenhekwerk en Linden langs de Scheldekaaien (ID1278, ID1372, RELICT_ID211471)
Over de volledige lengte van 7 km werden de Scheldekaaien afgezoomd met een monumentale rij
smeedijzeren hekken. In de zuidelijke helft wordt het hek geflankeerd door een rij lindebomen. Deze
elementen herinneren aan het historische gebruik van de Scheldekaaien als havenzone.
Over de gehele lengte van deze Scheldekaaien werd de grens tussen de gekasseide havenzone en de
openbare weg gemarkeerd door een lange rij smeedijzeren hekken op hardstenen basis. In de
zuidelijke helft, tot aan het Steenplein, is een rij lindebomen langs het hek aangeplant. Het was niet de
bedoeling dat onbevoegden de havenzone betraden, iets wat destijds ook met verbodsborden op het
hek werd duidelijk gemaakt.
De monumentale smeedijzeren hekkenrij tussen de Ledeganckkaai en Kattendijksluis werd uitgevoerd
volgens een typeplan dat door de ingenieurs van de stad werd uitgetekend. Hetzelfde typeplan werd
steeds hergebruikt, telkens wanneer een nieuw deel van de Scheldekaaien afgewerkt was en moest
afgesloten worden met een hek. De uitvoering van de hekkenrij gebeurde bijna integraal door de
ijzergieterij en smederij Van Aerschot uit Herentals. Een reeks dossiers in het stadsarchief bewaart alle
rekeningen betreffende de uitvoering van deze werken door de firma Van Aerschot, daterend van de
jaren 1880 tot de eerste jaren van de 20ste eeuw. August Van Aerschot, oprichter van de ijzergieterij
en smederij, was liberaal gemeenteraadslid en eerste schepen in Herentals. Deze politieke keuze
leverde het bedrijf onder de liberale Belgische regering (tot 1884) veel overheidsopdrachten op. De
firma had daarenboven uitstekende relaties met het liberale stadsbestuur van Antwerpen, meer
bepaald met schepen van Openbare Werken Joseph Lefebvre. Deze was de drijvende kracht achter de
rechttrekking van de Scheldekaaien en de uitbreiding van de haven in de laatste twee decennia van de
19de eeuw. In een reclamefolder van de firma Van Aerschot van circa 1900 worden de realisaties in de
Antwerpse haven bij de meest belangrijke van het bedrijf genoemd: de uitvoering van de zinkkisten
van de kademuur voor het Kempisch Dok, het smeedwerk voor het Tolhuis en het hekwerk aan de
Scheldekaaien.
Uit dossiers bewaard in het stadsarchief blijkt dat het hekwerk in het zuidelijke, laatst aangelegde deel
van de Scheldekaaien niet door Van Aerschot werd uitgevoerd. Het hek langs de d'Herbouvillekaai, ter
hoogte van de afdaken 8 tot 10 (ID1278, ID1372), werd uitgevoerd in 1908 door de firma Decraene &
Devreux & Co uit Sint-Gillis. Zij waren de goedkoopste bij de openbare aanbesteding voor het hekwerk
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langs dit deel van de kaai; ook Van Aerschot had hiervoor prijs opgemaakt. De vormgeving van dit deel
van het hekwerk is identiek aan het oudere, meer noordelijke deel. Het hekwerk ter hoogte van
afdaken 10 en 11 aan de Ledeganckkaai, werd volgens dezelfde typeplannen in 1911 uitgevoerd door
Victor Veuchet, Constructions métalliquesuit Bergen, waarmee het laatste stuk van de Scheldekaaien
was afgesloten.

Figuur 3-32

Hekwerk ter hoogte van de d’Herbuovillekaai (ID1278)

Na de Tweede Wereldoorlog verplaatsten de havenactiviteiten zich steeds meer naar het noorden van
de stad. De kades ter hoogte van de binnenstad en het Zuid verloren hun havenfunctie en kregen
meer en meer het karakter van openbare weg. De poorten van de hekken staan sindsdien constant
open en zijn voor een groot deel weggehaald.
Het hekwerk heeft een neogotisch getinte vormgeving die typisch is voor het einde van de 19de eeuw.
Voor elk deel van het hekwerk werd hetzelfde typeplan en lastenboek voorgelegd ter uitvoering door
de verschillende bedrijven en aannemers, opgemaakt door de ingenieur van de stadshavenwerken. Het
hekwerk is opgebouwd uit honderden identieke delen bestaande uit smeedijzeren spijlen eindigend op
punten. Onderaan tussen de pijlers, een eenvoudig cirkelvormig ornament. De verschillende
onderdelen zijn gevat tussen bredere en rijker uitgewerkte smeedijzeren pijlers met gedraaide top.
Op regelmatige afstand zijn poorten aangebracht. De ijzeren pijlers waaraan de poorten waren
bevestigd, zijn onderaan verstevigd door metalen halfronde stootblokken. Op de nog bewaarde
stootblokken (op dit moment zijn nog zestien poortopeningen bewaard) zijn de markeringen van de
firma Van Aerschot terug te vinden: in reliëf gegoten letters 'A VAN AERSCHOT' gevat in een
rechthoekig kader. Op de kolommen van de sluithekken werden negentig ijzeren gaslantaarns
aangebracht, die er in 1913 werden afgehaald en vervangen door kroonvormige sierelementen. De
poorten langs de d'Herbouvillekaai werden net als het hek aldaar uitgevoerd door Decraene & Devreux
&a Co in 1908.
Anno 2010 is nog een groot deel van het hekwerk van d'Herbouville- tot Orteliuskaai bewaard, zij het
niet overal in gave toestand en grotendeels met weggenomen poorten. Ter hoogte van het
goederenstation Zuid (Ledeganckkaai), de Zuidersluis, het Steenplein en vanaf de Sint-Pietersvliet naar
het noorden toe, is het hek weggenomen. Er zijn op dit moment nog drie openingen in het hekwerk
voorzien van poorten, namelijk ter hoogte van de Sint-Pietersvliet en de Koolkaai. Opmerkelijk is ook
dat ten noorden van het Steen een deel van afdaken 22-23 aan straatkant is afgesloten met identiek
hekwerk, waarin ook een poort is bewaard.
Uit het archiefonderzoek dat in functie van de herinventarisatie van de Scheldekaaien in 2010 werd
uitgevoerd, kon geen datering van de bomenrij afgeleid worden. Daarom voerde Kristof Haneca in
2014 een dendochronologisch onderzoek uit. Daaruit blijkt dat de leeftijd van deze bomen sterk
varieert. De oudste lindes hebben een leeftijd tot 110 jaar en werden vermoedelijk aangeplant kort na
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de installatie van het havenhekwerk. De jongste bomen, die zich vooral bevinden ter hoogte van de
poorten in het hekwerk, zijn dertig tot veertig jaar oud.
Metalen loodsen
Het typische beeld van de Scheldekaaien wordt echter gevormd door de metalen loodsen voor het
stockeren van goederen: het zijn open constructies op met klinknagelverbindingen verstevigde liggers,
aan de voet omgeven door twee kwartbolvormige gietijzeren stootblokken. Aanleunende zadeldaken
met golfplaten, waaronder aan de landzijde fronton met ingesneden gestileerde plantmotieven;
bekroond door Mercurius-attributen, stuurwiel en anker; op aanleuningspunten der zadeldaken schild
der stad Antwerpen. Polonceau-spant.

Voorbij de Scheldestraat: onversierde voorzijde van de hangars.
Tussen de afdaken en de straatweg bevinden zich nog vier goederensporen met talloze wissels, en een
ongeveer 1 m hoge muur als beveiliging tegen overstroming (gebouwd in 1978).

D’Herbauvillekaai (ID1606, RELICT_ID 113442)
De d'Herbouvillekaai maakt deel uit van de Scheldekaaien op de rechteroever. De d'Herbouvillekaai is
gelegen in het Zuiden van de stad, van de Ledeganckkaai tot aan de Naftaweg. De kaai vormt de
belangrijkste toegangsweg tot Petroleum Zuid.
Naamgeving op 5 mei 1903 naar de Franse Marquis d'Herbouville, die in 1800 door Bonaparte tot
prefect van het Departement van de beide Neten werd benoemd.
De havenafdaken aan de d'Herbouvillekaai, genummerd van 1 tot 8, bestonden uit een doorlopende
constructie van 1288 m lengte op 60 m diepte ingedeeld in vierenzestig vakken van elk 20 m. De
loodsen waren afgedekt met platte bedaking op kolommen op 12 m van elkaar. Op de daken werd een
ononderbroken kraanrail gemonteerd waarop één kant van de 51 hydraulische halfportaalkranen
steunde; deze kranen zijn verdwenen. Op de voorkaai werden drie evenwijdige treinsporen aangelegd
die onder de kranen doorliepen. De zijkanten van de afdaken waren afgesloten met gegalvaniseerd
plaatijzer met voor de poortopeningen rolluiken van het Kinnearsysteem. Van dit lange afdak bleef
slechts één gedeelte bewaard van hangar 4 (ID1302, RELICT_ID212399). Op het terrein tussen de
afgebroken afdaken nrs. 9 en 10 staat een 50-tons draaitorenkraan van 1907; het is de eerste
elektrische kraan die in Antwerpen in gebruik werd genomen en een uitzonderlijk stuk industrieelarcheologisch erfgoed.
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Figuur 3-33

50 tons draaitorenktaan uit 1907 (d’Herbouvillekaai)

Aan beide zijden van de d'Herbouvillekaai bestaat de bebouwing uit erfgoed dat een rechtstreekse link
kent met de havenfuncties. Aan noordkant van de d'Herbouvillekaai loopt het typische
Scheldekaaienlandschap van afdaken, kranen, hekwerk en spoorlijnen door tot aan de Oude Veer. Aan
zuidzijde van deze oostelijke helft van de kaai is het terrein van de spoorwegen gelegen, met een
enorme sporenbundel die uitwaaiert naar de kaaien en het meer zuidelijk gelegen terrein van
Petroleum Zuid. Gebouwen die gelinkt zijn met het goederenstation (zie Ledeganckkaai nr. 7) zijn het
magazijn voor de toldienst op nr. 43, met een opvallend siermetselwerk, en de twee bakstenen torens
die zich op het spoorwegterrein daarachter bevinden. (Zie petroleum zuid).
Het meest westelijke deel van de d'Herbouvillekaai maakt deel uit van het terrein van Petroleum Zuid,
wat zorgde voor een specifiek, uniek soort bouwkundig erfgoed. De d'Herbouvillekaai was de centrale
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toegangsweg tot het bedrijventerrein, en was tot 1939 de enige straat op het 70 ha grote terrein met
een straatnaam.
Een vrij klein, en in pittoreske bouwstijl uitgevoerd gebouw is het wachthuis voor de brandweer op nr.
36 (ID1277, RELICT_ID 212390). Het gebouw werd in 1911 opgericht vlakbij de zeer brandgevoelige
site van Petroleum Zuid, waar meermaals grote branden uitbraken, onder meer in augustus 1904.

Figuur 3-34

Petromeumkaai 1923

Figuur 3-35

Wachthuis voor de brandweerk (nr. 36)
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Ledeganckkaai (ID1607, RELICT_ID 113553)
De Ledeganckkaai is een gedeelte van de Scheldekaaien op de rechteroever, gelegen op het Zuid
tussen De Gerlachekaai en de d'Herbouvillekaai.
De afdaken op de Ledeganckkaai, nrs. 9 tot 12 hebben een beukbreedte van 10 meter in plaats van
12. De afdaken op de Ledeganckkaai zijn allemaal afgebroken. Ook het gekasseide wegdek met de
sporen aan Schelde- en straatzijde voor respectievelijk de havenkranen en de goederentreinen, zijn
verdwenen. Sinds kort is de havenactiviteit op de Ledeganckkaai verdwenen: de kaai was tot recent
volledig ingenomen door containers en van de openbare weg afgesloten door een hoog hekwerk. Op
deze plaats is het eind-19de-eeuwse hekwerk dat de Scheldekaaien afsloot, verwijderd.

De Gerlachekaai (ID1609, RELICT_ID 126109)
De De Gerlachekaai is een gedeelte van de Scheldekaaien op de rechteroever, gelegen op het Zuid
tussen de Visserskaai en de Namenstraat.
Naast de door een hekwerk afgesloten havenzone, kwam een rijweg van 20 meter breed, waarlangs
nieuwe gebouwen werden opgetrokken: vooral panden met een handelsfunctie, al dan niet
gecombineerd met wonen op de verdiepingen. Langs de Cockerillkaai blijft van deze bebouwing bijna
niets over. Een voorbeeld is nr. 3, oorspronkelijk een café, met een gevel in bruine en gele baksteen.
Langs de Cockerill- en de De Gerlachekaai werden in het interbellum sociale appartementsblokken
ingeplant naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke. Het betreffen grote complexen in
baksteenbouw met gecementeerde muurvlakken.
Langs de De Gerlachekaai bleef van de oorspronkelijke eind 19de eeuwe-begin 20ste eeuwse bebouwing
met pakhuizen niets over. Op de nummers 6-8 en 13-14 werden in het interbellum sociale
appartementsblokken ingeplant naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke. Beide
blokken ondergingen een grondige renovatie naar ontwerp van architect Mostien, met onder meer de
kenmerkende witte gevelplaten die het oorspronkelijke bakstenen parement verbergen.
Aan het zuidelijke einde van de De Gerlachekaai, op nummer 20, palmt het immense kantoorgebouw
"Belgica" het volledige bouwblok tussen de Schaliënstraat en de Verviersstraat in. Het hoofdkantoor
van de Compagnie Maritime Belge werd in 1990 gebouwd naar ontwerp van architect M. Jaspers. De
inplanting van dit kantoorgebouw was één van de eerste grote investeringen die zorgden voor de
heropleving van het Zuid op het einde van de 20ste eeuw.

Cockerilkaai (ID1610, RELICT_ID 113035)
De Cockerillkaai is een gedeelte van de Scheldekaaien op de rechteroever, gelegen op het Zuid tussen
de De Gerlache- en de Sint-Michielskaai. De naam Cockerillkaai herinnert aan de scheepstimmerwerven
van de Société Cockerill, die in 1844 ingericht werden op de terreinen tussen de huidige Schelde- en
Timmerwerfstraten; in 1873 werden de installaties naar Hoboken overgebracht
Ter hoogte van de Cockerillkaai is er een inham in de kaaimuur; dit is de voorhaven van de Zuidersluis
(ID1611, RELICT_ID 211474), die uitgaf op de Zuiderdokken. Deze drie, in elkaars verlengde liggende
dokken voor binnenscheepvaart werden in 1881 geopend tussen de Waalse- en de Vlaamsekaai. Na
het dempen van deze dokken in 1969, bleef enkel de inham van de Zuidersluis over. Het bijhorende
sluishuisje werd eveneens gesloopt. Op de gedempte sluis werd in 1973-74 het Hof van Beroep en
Arbeidshof gebouwd naar ontwerp van de architecten Marc Appel en Jan Welslau.
De afdaken 15A (ID1612, RELICT ID 208920) zijn gelegen ten noorden van de inham van de
Zuidersluis. Ze bestaan op dit moment uit acht overkapte en afgesloten traveeën, met ten noorden één
ontmantelde travee waarvan enkel het Polonceauspant is bewaard. De frontons aan straatkant zijn
gedecoreerd met Mercuriusattributen in de top en wapenschilden op het aansluitingspunt van de
verschillende daken. De afdaken 15A behoren tot de oudste nog resterende afdaken op de
Scheldekaaien. Aan Scheldezijde van deze afdaken zijn sporen bewaard voor de havenkranen, aan
straatzijde lopen sporen voor de goederentreinen die het transport naar het Zuidstation mogelijk
maakten. Over de gehele lengte van de Scheldekaaien werd de grens tussen de gekasseide havenzone
en de openbare weg gemarkeerd door een monumentale rij smeedijzeren hekken, gerealiseerd door
de firma Van Aerschot volgens een typeplan van de stad.
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Sint-Michielskaai (ID1613, RELICT_ID 112994)
De Sint-Michielskaai is een gedeelte van de Scheldekaaien op de rechteroever, gelegen aan de rand
van het Zuid tussen de Sint-Michiels- en de Scheldestraat. De oude Sint-Michielskaai, die zich ten
westen van de Sint-Michielsabdij van aan de Kromme Elleboogstraat tot aan het Sint-Michielsbolwerk
uitstrekte, dateerde al van 1596. Rond 1815 werd de kaai opnieuw aangelegd tot aan de
Arsenaalstraat, en bij de rechttrekking van de Scheldekaaien werd de kaai verlengd tot aan de
Scheldestraat.
De afdaken 18B-19A (ID1614, RELICT_ID 209235) zijn de enige afdaken ter hoogte van de SintAndrieswijk die nog zijn bewaard: afdaken 15 tot 17 werden afgebroken. Gezien hun gecombineerde
nummering is het meteen duidelijk dat het hier om twee reeksen afdaken uit de periode 1882-1890
gaat, die later door identieke beuken met elkaar werden verbonden. De afdaken gaan terug tot een
reeks van zes groepen afdaken die in de periode 1882-1885 werden opgericht door de firma Romain
Hargot uit Sint-Gillis op de Sint-Michiels- en de Plantinkaaien.
Aan Scheldezijde van deze afdaken zijn sporen bewaard voor de havenkranen, aan straatzijde lopen
sporen voor de goederentreinen die het transport naar het Zuidstation mogelijk maakten. Over de
gehele lengte van de Scheldekaaien werd de grens tussen de gekasseide havenzone en de openbare
weg gemarkeerd door een lange rij smeedijzeren hekken.
De bebouwing langs de Scheldekaaien bestond oorspronkelijk uit eind-19de- of begin-20ste-eeuwse
pakhuizen, herbergen en handelspanden. Langs de Sint-Michielskaai bleven van deze bebouwing een
paar getuigen over. Nummer 11 is een begin-20ste-eeuws pand in neotraditionele stijl dat werd
opgericht met een handelsgelijkvloers en appartementen op de begane grond. Het vijf traveeën
tellende pand op nummer 31, met rode bakstenen lijstgevel, werd rond 1919 gebouwd voor de
"Corderie Le Lis Ficellerie". Er waren magazijnen en burelen in ondergebracht; het pand werd door Jan
Jacobs ontworpen. Het neorenaissance hoekpand met de Arsenaalstraat (Arsenaalstraat 1), daterend
uit 1891, was eveneens gelinkt aan de havenactiviteit: hier was een tolhuis ondergebracht voor de
administratie "Ponts et chaussées, Direction du Service Spécial de l’Escaut Maritime et de ses affluent
soumis a la marée."
Een tweede belangrijke bouwfase voor de Sint-Michielskaai was het interbellum. Tussen 1921 en 1924
investeerde de stad in sociale woningbouw, met onder meer de realisatie van een groot complex op
het bouwblok tussen de Arsenaal- en de Fortuinstraat. Sint-Michielskaai, een ontwerp van
hoofdstadsbouwmeester Emiel Van Averbeke.
De grootste transformatie echter, vond plaats eind 20ste-begin 21ste eeuw, met de bouw van talrijke
nieuwe kantoor- en wooncomplexen, vaak ontworpen door vooraanstaande architecten. Deze zijn de
getuigen van de heropleving van het Zuid en de Scheldekaaien tot een hippe, residentiële en culturele
buurt.

Plantinkaai (ID1615, RELICT_ID 112962)
De Scheldekaai ter hoogte van de huidige Plantinkaai zou in haar oorspronkelijke gedaante dateren
van 1548 (het noordelijke gedeelte heette toen "Houtkaai", het zuidelijke "Hooikaai"). Tot begin 19de
eeuw was ze bereikbaar via drie poorten in de stadsmuur. Na het slopen van deze en het ophogen en
moderniseren van de Scheldekaaien werd aan de vernieuwde kaai de naam van Plantin toegekend.

Ernest Van Dijckkaai (ID1616, RELICT_ID 100942)
Gedeelte van de Kaaien tussen de Cockerill en de Jordaenskaai. Dit deel van de kaaien bevat zowel
aan de kant van de haven als de stad een divers erfgoed.
De werken voor de afdaken 20-21 (ID1614, RELICT_ID 4501) werden in december 1884 aanbesteed
aan de Forges de la Biesme. De werken werden voltooid op 15 juni 1885 en definitief opgeleverd op 30
juli 1886. Deze afdaken tellen in totaal negentien overkappingen. Het gaat om open constructies op
met klinknagelverbindingen verstevigde liggers, aan de voet omgeven door twee kwartbolvormige
gietijzeren stootblokken (waarvan sommige gemerkt met in reliëf gegoten letters in kader: "V.
BERTAUX / CONSTRUCTEURS / BRUXELLES-MIDI").
Ter hoogte van de Van Dijckkaai begint het Zuiderterras. Tussen de Schelde en de afdaken 20-21 werd
circa 1884-1887 het Zuiderterras gebouwd. De verhoogde wandelweg zelf is in een functionele
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bouwstijl opgetrokken, aansluitend bij de afdaken. Een geasfalteerde wandelweg rust op
kroonlijsthoogte van de naastgelegen afgewolfde zijde van de afdaken op ijzeren liggers. De liggers
zijn aan de voet omgeven door twee kwartbolvormige gietijzeren stootblokken. De wandelweg is
afgezet met gietijzeren leuningen.
Het Zuiderterras is bereikbaar via een dubbele trap tegenover de Sint-Jansvliet en een natuurstenen
helling in historiserende stijl aan het Steenplein. Een gelijkaardige helling leidt de wandelaar naar het
Noorderterras. Beide waren samen met de paviljoenen op het einde van de wandelterrassen een idee
van Frans Gittens van circa 1880.
Op het zuidelijk uiteinde van het Zuiderterras (ID1618, RELICT_ID 4502) werd een paviljoen voorzien
op vierkante plattegrond in neoclassicistische stijl, bekroond met attica en houten lantaarn. De vier
identieke zijden waren geleed door platte pilasters en rondboogvormige doorbrekingen in geprofileerde
omlijsting; een driehoekig fronton als beëindiging. In het interieur: opvallende gietijzeren zuilen met
Korinthisch kapiteel, niet-gecanneleerde schacht, met aan de voet gecanneleerd en versierd gedeelte
op basement, waarop met hout en pleisterwerk bezette I-ijzers. Dit paviljoen brandde af in 1973. In
1989-1991 werd het vervangen door een nieuw paviljoen naar ontwerp van de ArchitectenWerkGroep
A.W.G. (bOb Van Reeth, Marc Van Bortel, Mica Franck, Geert Driesen).

Figuur 3-36

Het oorspronkelijke zuiderterras

Jordaenskaai (ID1619, RELICT_ID 100853)
Gedeelte van de kaaien tussen de Van Dijckkaai en de Tavernierkaai
Het werk voor de afdaken nummers 22-23 (ID1620, RELICT_ID 4503) werd op 20 juni 1887
aanbesteed aan de firma Em. Hargot: zij waren een jaar later klaar en werden definitief opgeleverd op
10 oktober 1889. Deze afdaken tellen in totaal zeventien overkappingen. Het zijn afdaken van
hetzelfde type als de nummers 20-21: nochtans zijn de stootblokken in de meeste gevallen getekend
met in reliëf gegoten letters in ellips: "NICAISE & DELCUVE/ LA LOUVIERE/ BELGIQUE", met daarnaast
enkele waarop: "V. BERTAUX & CO / BRUXELLES" op wapperende band, en dezelfde rechthoekige
merken als bij afdaken nummers 20-21.
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Figuur 3-37

Jordaenskaai ca. 1925

Orteliuskaai (ID1621, RELICT_ID 100883)
Gedeelte van de kaaien tussen de Jordaenskaai en de Van Meterenkaai.

Figuur 3-38
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Van Meterenkaai (ID1647, RELICT_ID 113012)
Scheldekaai tussen Sint-Pietersvliet en Rouaanse Kaai, genoemd naar de neef van Abraham Ortelius,
Emanuel van Meteren (1535-1612). Na het slopen van de stadsmuur aan de Schelde (begin 19de
eeuw) verdween hier de zogenaamde "Meekaai", een landingsplaats met een aarden dam waar
eertijds de meekrapwortels werden ontscheept.
Tavernierkaai (ID1622, RELICT_ID 113005)
Scheldekaai, tussen Bonapartesluis en Brouwersvliet. Genoemd naar Jean-Baptist Tavernier (1605-89)
die door zijn reizen de weg voor handel met Perzië en Indië opende. Ontstaan in 1819 na het
verdwijnen van de 14de-eeuwse stadsmuur en de oudere Scheldekaaien. Hier gaf destijds de Herman
Haecxpoort toegang tot de Engelse kaai. Circa 1550 werd ten oosten hiervan de Graan- of Middelvliet
gegraven, waarna de ruimte ten westen van de A. Brouwerstraat en de Brouwersvliet "Zeeuwse markt"
of "Zeeuwse Korenmarkt" werd genoemd naar aanleiding van de hier gehouden graanmarkt.
Wat na de rechttrekking van de Scheldekaaien overbleef van de Zeeuwse Korenmarkt werd ook
Tavernierkaai genoemd, hieronder valt vooral het gebouw van het Nederlandse loodswezen dat achter
een gang ligt die voor het Margueriedok doorloopt, laatst genoemde werd in 1883 gegraven als
schuilhaven en naar zijn promotor L. Marguerie genoemd; getijdedokje met hardstenen kaaimuren
waarop gietijzeren balustrade. Aan landzijde naar het noorden oplopende scheepshelling. Ten noorden
hiervan ligt een pleintje met het monument voor gesneuvelde zeelieden uit beide wereldoorlogen, in
de volksmond "het Kaaike" genoemd. De Kaai wordt gedomineerd door nieuwe bouw en het gebouw
van het Loodswezen (1892-95) (ID 6232).
Rijnkaai (ID1280 RELICT_ID 211470)
Hele lange Scheldekaai, tussen Sint-Laureiskaai en Sasdok.
Kaaigedeelte tussen voormalig benedenhoofd der Bonapartesluis en Sint-Laureiskaai, aangelegd door
de Maatschappij van de Belgische Spoorwegen in 1843-44 samen met de Rijn-, haven- of
handelsspoorweg, die een rechtstreekse verbinding beoogde tussen de Rijn in Keulen en de Schelde in
Antwerpen. "Rijnkaai" genaamd in 1847. Verlenging tot aan het Sasdok na het slechten van de
Spaanse wallen in 1860-64.
Scheldekaaien nummers 26 tot 29 met typische afdaken. Na de Tweede Wereldoorlog voldeden de
voormalige ijzeren afdaken niet meer voor de daar toen nog erg drukke goederentrafiek. Ze werden
vervangen door beter geschikte constructies van beton en metselwerk. De nieuwe afdaken nummers
26 en 27 (ID 206844) hebben bovendien een bovenverdieping op 6,7 meter hoogte wat uniek is op de
Antwerpse voorkaaien.
Ca. 1913 werden al voorstudies gemaakt om de bestaande afdaken met een bouwlaag te verhogen,
maar deze werden niet uitgevoerd. Ook de verlenging met een aantal traveeën van afdaken 26 en 29,
aangevraagd door de Red Star Line, werd niet uitgevoerd.
Begin 21ste eeuw werden deze hangars gerenoveerd en herbestemd tot burelen voor mediagebonden
activiteiten, naar ontwerp van architect Chris Poulissen & Partners. De oorspronkelijke structuur van de
loodsen, met drie gesloten zijden en één open naar de Schelde, werd bewaard. Er werden
bouwfysische aanpassingen doorgevoerd: thermische isolatie, grote raampartijen op de verdieping aan
Scheldezijde en ruwhouten gevelbekleding.
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Figuur 3-39

Rijnkaai tijdens het interbellum met de originele afdaken 26-29

Figuur 3-40

Rijnkaai 3/03/1955 Afdaken 26-27 voor de renovatie

Zuiderdokken (Kooldok, Schippersdok, Steendok)
Aansluitend bij het hele project van rechttrekking en verbetering van de Scheldeoevers werden op de
locatie van de 16de eeuwse citadel de Zuiderdokken gegraven (1882, gedempt in 1969). De dokken
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maakten deel uit val een alomvattend stedenbouwkundig plan van de wijk die nu bekend staat als ‘Het
Zuid’.

Figuur 3-41

Zuiderdokken, kort na de aanleg

Hangar 29 (ID1279, RELICT_ID212118) is een betonnen schaalconstructie van dertien traveeën,
waarbij de buitenmuren met rode baksteen zijn opgevuld. De twee zuidelijke betonnen gebinten
hebben geen afgesloten zijwanden: deze werden na een brand opengelaten. Bij deze brand verdween
hangar 28.

Figuur 3-42
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Hangars 28 en 29 voor de brand.
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Figuur 3-43

Hangar 29

De site waarop Hangar 29 is gevestigd, was vanaf 1872 de laad- en loszone van de
scheepvaartmaatschappij Red Star Line. Deze was actief in het transport van goederen en passagiers
naar de Verenigde Staten en Canada. Aan de Scheldekade was er een open ruimte voorzien die dienst
deed als opslagruimte in open lucht en opstapplaats voor passagiers. Aan de andere zijde van de
Rijnkaai waren de loodsen voor opslag en de logistieke ateliers. In totaal telde de Red Star Line hier 3
gebouwen waarvan er momenteel 2 als monument beschermd zijn en deel uitmaken van het Red Star
Line-muzeum.
De activiteiten van de Red Star Line eindigden in 1934 waardoor de terreinen aan de Schelde vrij
kwamen en andere bedrijven er zich konden vestigen. Begin de jaren ’60 gaf de firma MabesooneVenkler de opdracht aan het studiebureau TKB om een loods te ontwerpen. Het studiebureau onder
leiding van Fernand van Hauwaert ontwierp de betonnen schaalconstructie. In samenwerking met het
aannemersbedrijf Van Den Bulck werd er in 1964 gestart met de bouw van Hangar 28 en 29.
Mabesoone-Venkler was een rederij die goederen stockeerde om te verschepen of om geloste
goederen later te verspreiden naar andere firma’s. Voor het laden en lossen waren er op de kade
meerdere mobiele kranen op rails voorzien. Verschillende van die kranen staan er nog steeds en zijn
om hun industrieel-archeologische waarde beschermd als monument.
In 1977 verliet Mabesoone-Venkler de gebouwen en werden deze in gebruik genomen door 2 andere
bedrijven. De Waagnatie nam Hangar 29 in als opslagruimte en Maritime Terminals werd eigenaar van
Hangar 28. Later werd Maritime Terminals overgenomen door PNO, die de loods gebruikte voor opslag
van oude autobanden. Begin de jaren ’90 brandde loods 28. De brandweer kon Hangar 29 vrijwaren
en was er enkel rookschade aan de aangrenzende schalen. In 1992 werd Hangar 28 afgebroken en
aan Hangar 29 werden steunberen voorzien om de stabiliteit te bewaren. De ruimte die vrijkwam na
afbraak werd vrij gelaten en doet nu dienst als parkeerterrein. In 1995 verhuisde ook de Waagnatie
waardoor Hangar 29 leeg kwam te staan.10
Fernand van Hauwaert (°1902 – †1986) studeerde af in 1922 als burgerlijk ingenieur bouwkunde bij
prof. Magnel aan de universiteit van Gent. Voor zijn doctoraatsstudie ging hij naar Duitsland en
verdiepte zich in de studie van de ceramische wetenschappen. In 1935 besloot hij een eigen
studiebureau op te richten voor het berekenen en ontwerpen van burgerlijke bouwprojecten. Deze
firma, ‘Constructor’ genaamd, werd in 1948 omgezet in het studiebureau TKB. De firma verwezenlijkte
zowel in het binnen- als in het buitenland verschillende projecten. Dit waren niet enkel betonnen
constructies maar ook diverse staalconstructies. Door verschillende overnames is zo goed als het
volledige archiefmateriaal van het TKB verloren gegaan.
Rederijgebouwen Red Star Line, Rijnkaai 14, Montevideostraat (ID1365, RELICT_ID200498)
De Red Star Line-gebouwen maken deel uit van het magazijnencomplex opgericht door de
legendarische scheepvaartmaatschappij Red Star Line. Deze maatschappij vervoerde tussen het einde
van de 19de en het begin van de 20ste eeuw bijna drie miljoen passagiers naar de Verenigde Staten
en Canada. De gebouwen aan de Rijnkaai fungeerden als één van de belangrijkste vertrekpunten van
deze grote emigratiebeweging. Het Red Star Line 1-gebouw (ID1366) werd opgericht in 1894 ter
10

Absillis Dimitri29 (2006) Haalbaarheisstudie voor de herwaardering van Hangar 29, eindverhandeling Faculteit
Ingenieurswetenschappen UGent
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vervanging van een ouder gebouw uit 1873. Het Red Star Line 2-gebouw werd opgericht in 1902, het
Red Star Line 3-gebouw in 1922 (ID1365). Na een restauratie opende in 2013 het nieuwe Red Star
Line Museum in het complex.
De gebouwen zijn beschermd sinds 2007 (OA003575).

Figuur 3-44

Gebouwen van de Red Star Line

Sporen Rijnkaai (ID1474, RELICT_ID990100)
De sporen -zowel voor de kranen als de treinen- maken integraal deel uit van de structuur van de
kaaien. Zoals elders op kaaien is de spoorstructuur tweeledig. Aan de kant van de Schelde zijn er
sporen voor de kranen (met een grote spoorbreedte) en daartussen en naast een spoor voor een trein.
Aan de andere zijde van de pakhuizen waren er sporen voor doorgaand treinverkeer en voor de aan en
afvoer van goederen. Dit systeem zien we over de volledige Scheldekaaien.

Figuur 3-45
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Dwarsprofiel van de Rijnkaai met plattegrond.
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Figuur 3-46

Sporen op de Rijnkaai in gebruik tijdens de constructie van de DEMAG-kranen (1953)

Enkel de sporen aan de zijde van de Schelde werden (ten behoeve van de daar geplaatste kranen)
beschermd (OA003213) (zie Figuur 3-4).

3.3

Petroleum zuid

3.3.1

Historiek
Petroleum Zuid is een grote industriële site ten zuiden van de binnenstad van Antwerpen, tussen het
Zuid en Hoboken. De site werd in de eerste jaren van de 20ste eeuw ingericht als terrein voor de toen
zeer bloeiende petroleumindustrie. Petroleum Zuid wordt gekenmerkt door een industrieel, aan de
haven gelinkt karakter met een aantal bouwkundige en industrieel-archeologische relicten die een zeer
uniek karakter hebben. Petroleum Zuid is de oudste petroleumhaven van België en speelde in de
eerste helft van de 20ste eeuw een toonaangevende rol in Europa wat petroleumindustrie betreft. De
constructies die op de site bewaard zijn geven samen een beeld van het proces van overslag en opslag
van petroleum en aanverwante producten waarop Petroleum Zuid zich concentreerde.
In 1861 werden de eerste veertig vaten petroleum naar Antwerpen verscheept door de Amerikaan
A.W. Crawford, die consul van de Verenigde Staten was in Antwerpen. Twee jaar later was Antwerpen
de grootste petroleuminvoerder in Europa. De eerste petroleumopslagplaatsen bevonden zich verspreid
in de stad. Omdat de opslag van petroleum zeer veel brandgevaar met zich meebracht, werden deze
activiteiten gereglementeerd en buiten de stadsgrenzen geconcentreerd. Er werd gekozen voor het
Amerikadok. Een grote brand in 1889 deed de stad beslissen om de petroleuminstellingen nog verder
van de stad af in te planten. Ook een aantal technologische veranderingen in de petroleuminvoer
noopten een nieuwe locatie met moderne infrastructuur zoals een jettypier, waarbij de schepen niet
langer tegen de kade moesten aanmeren om gelost te worden. Schepen Van Nest lanceerde in 1896
de idee de Hobokense polder (ID1485, RELICT_ID 302892) te onteigenen voor de nieuwe
petroleuminstellingen. In 1898 werd dit idee doorgevoerd. Een overeenkomst tussen de stad en de
staat verdeelde de investeringslast zo dat de staat voor de ontsluiting via het spoor zou zorgen, en dat
de stad hiervoor kosteloos gronden ter beschikking stelde. De bouw van alle andere installaties, en het
innen van de opbrengsten van concessies, was de verantwoordelijkheid van de stad.
In 1900 werd een tongvormig terrein van 54 hectaren poldergrond op het Kiel onteigend. Het terrein
moest anderhalve meter worden opgehoogd en een aantal grachten en beken werden rechtgetrokken.
Om de uitbating van dit gebied als haven mogelijk te maken, werden de Scheldekaaien in zuidelijke
richting met twee kilometer verlengd, een project dat liep van 1897 tot 1903. Deze nieuwe
d'Herbouvillekaai werd de hoofdweg naar en door het nieuwe havengebied. Al in 1902 was de jettypier
afgewerkt, die de overslag van petroleum van de tankers naar de bedrijven moest mogelijk maken. De
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petroleum werd vanaf deze pier met leidingen rechtstreeks naar de opslagplaatsen van de
verschillende bedrijven gepompt. Het verdere vervoer van de producten naar het binnenland werd
georganiseerd door het nabijgelegen goederenstation, gebouwd in 1901 aan de Ledeganckkaai, ten
noordoosten van Petroleum Zuid. Achter dit station lag een groot gebied van de spoorwegen, met een
indrukwekkende sporenbundel voor goederenverkeer, aansluitend op de lijn Boom-Antwerpen. In 1904
legde men een tramlijn aan die de binnenstad met de petroleumhaven verbond.
Vanaf 1900 begint men met de herverkaveling van het gebied in grote, rechthoekige loten. Elk lot zou
in concessie gegeven worden aan petroleumbedrijven, die zelf voor de inrichting van hun kavel moeten
instaan. De eerste loten die worden afgebakend en uitgebaat zijn het lot A aan de petroleumpier en de
loten I tot VI, ten zuiden van de Lakweg. Het zijn erg lange, smalle kavels die van elkaar afgescheiden
zijn door verharde wegen waarlangs ook spoorlijnen lopen. Vrij snel zijn deze kavels voorzien van
volledige petroleuminstallaties. Een grote brand die uitbrak op 6 augustus 1904 verwoestte de meeste
infrastructuur. Een aantal gebouwen uit 1902-1904 op de loten I en A overleefden de brand, wat hen
historisch een bijzondere waarde geeft bovenop hun bouwtechnische waarde.

Figuur 3-47

Postkaart: Incendie des tanks à petrole de Hoboken-Anvers (1907)

Na de brand werden de terreinen in hoog tempo opnieuw ingericht; tegen 1910 is alles volgebouwd en
kijkt men uit naar nieuwe terreinen. In 1914 startte de voorbereiding van de nieuwe terreinen, een
project dat door de Eerste Wereldoorlog wordt stilgelegd. De geplande nieuwe loten, die nog
opgehoogd moesten worden, lagen tussen de bestaande loten I tot VI en de Schelde en worden van
VII tot XI genummerd. Meteen na het einde van de oorlog werden de kavels afgewerkt en in concessie
gegeven. Loten IX en XI, met installaties uit het interbellum, bewaren interessant industrieel erfgoed
dat getuigt van deze fase in de ontwikkelingsgeschiedenis. In de jaren 1920 worden de loten XII tot en
met XVI aangelegd, ten zuiden van en in het verlengde van de loten I tot VI. Van deze bedrijven zijn
alle gebouwen geruimd.
Het succes van de petroleumindustrie bleef toenemen tijdens het interbellum. In 1934 werd een
houten aanlegsteiger gebouwd om de bestaande petroleumpier te ontlasten. In hetzelfde jaar werden
nieuwe gronden van de Hobokense polder toegevoegd aan het bedrijventerrein voor de inrichting van
een raffinaderij, een activiteit die toen nieuw was voor de Antwerpse haven. Het nieuw lot D werd
volledig voor raffinage ingericht, een activiteit waarvan geen enkel bouwkundig relict meer overschiet
anno 2011. Toen de straten op Petroleum Zuid in 1939 een naam kregen, verwees men naar de
producten van dit proces, bijvoorbeeld Lysolweg, Mazoetweg en Naftaweg.
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Figuur 3-48

Toestand van de toegekende en ingenomen concessies, net voor de tweede
wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog bracht een negatieve kentering voor Petroleum Zuid. Het terrein zou de
zware vernielingen niet helemaal te boven komen. Wegens plaatsgebrek op Petroleum Zuid verplaatste
de petroleumindustrie zich ook naar de noordelijke haven, rond het nieuwe Marshalldok. Op vier
bedrijven na, zijn anno 2010 alle petroleummaatschappijen verhuisd. De laatste concessies lopen af in
2035. In 2011 kreeg Petroleum Zuid een nieuwe naam, die de toekomstige herbestemming van het
terrein moet voorbereiden: Antwerp Blue Gate.
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Erfgoedwaarden

Figuur 3-49

Overzicht erfgoedwaarden in Petroleum Zuid. De cijfers verwijzen naar de ID in de
databank.

Figuur 3-50

Benaming van de verschillende loten (actuele toestand)
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Bovengrondse pijpleidingen, Mazoutweg z.n. (ID1128), Naftaweg z.n. (ID1129), Petroleumkaai
z.n. (ID1405), Lakweg z.n. (ID1406) (RELICT_ID213459)
In 1902 werd de jettypier aangelegd die zorgde voor de overslag van petroleum van de tankers naar
de bedrijven op de site van petroleum-zuid. Al vanaf 1903 werd de petroleum van aan de pier via
leidingen rechtstreeks naar de opslagplaatsen van de verschillende bedrijven gepompt. In de beginfase
was de pierconstructie voorzien van vijf pijpleidingen, gietijzeren leidingen van het type Mannesman
(een Duits metaalindustriebedrijf met hoofdvestiging in Düsseldorf), die over het hele terrein
ondergronds doorliepen.
In een herhaaldelijk schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, wijst de ‘Groupement
des Importateurs d’ Huiles Minérales en Vrac’ eind 1936 - begin 1937 op de slechte staat van de
bestaande leidingen en vraagt met aandrang om een vernieuwing. Volgens Kinart, hoofdingenieurbestuurder van het bestuur der havenwerktuigen, was de voornaamste reden dat de bestaande
leidingen uit circa 1903 niet meer voldeden aan de ‘hedendaagse’ eisen. Men opteerde voor een
overschakeling van een ondergronds netwerk van leidingen naar bovengrondse pijpleidingen in de
vorm van stalen vakwerkportieken, een constructie die het probleem van de bodemverontreiniging ten
gevolge van ondergrondse lekken oploste, dat een dubbel gebruik mogelijk maakte als bevestiging
voor elektrische geleiders en bovendien makkelijker te herstellen en te onderhouden was. De nieuwe
pijpen dienden overwegend van gelast staal te zijn, voorzien van afsluitingen met een klepsysteem (in
plaats van een schuifsysteem) en tapkranen. De installatie zou voorzien worden van een tiental
kleppentorens en een bedieningstoren, alle met een ledigingsput.
Bewaarde plannen (gedateerd 12/3/1937), gesigneerd door ingenieur H. Clerckx en voorgedragen door
hoofdingenieur-bestuurder Kinart (op 18/3/1937) tonen een uitgetekend tracé van de bovengrondse
pijpleidingen dat nog sterk overeenstemt met het huidige. In de legende worden de diverse
onderdelen van de installatie onderscheiden en benoemd. Het ontwerp was uitgetekend voor vijf
pijpleidingen, met de mogelijkheid dit aantal nog uit te kunnen breiden. De openbare aanbesteding
vond plaats op 17/9/1937 en werd in december van dat jaar toegewezen aan de S.A. d’ Entreprises R.
Bona & Cie (Antwerpen). De werken werden uitgevoerd van 14/2/1938 tot 20/5/1939.
Hoewel heel wat leidingen intussen verwijderd zijn, zijn de resterende nog over een voldoende grote
afstand bewaard om een beeld te geven van de vroegere capaciteit van Petroleum-Zuid.
De bovengrondse pijpleidingen vormen - mede door hun lengte en verhoogde positie - een zeer
herkenbaar en het meest beeldbepalende element in het industrieel landschap van Petroleum- Zuid.
De leidingen starten aan de petroleumpier (Petroleumkaai), lopen in oostelijke richting langsheen de
Petroleumkaai (tot iets voorbij Oude Veer), in zuidelijke richting langsheen de Naftaweg tot vóór de
gebouwen van International Oil, waar ze in oostelijke richting de Lakweg inslaan om dan op het einde
van deze weg verder in zuidelijke richting langsheen de Mazoutweg te lopen.
De installatie van de bovengrondse pijpleidingen is één van de infrastructuren op de site in functie van
de overslag van petroleum, destijds aangelegd over het volledige terrein en van belang voor alle
bedrijven op de site. Vanaf de petroleumpier zorgden de leidingen voor de rechtstreekse toevoer van
de tankers naar de opslagtanks van elk individueel bedrijf alsook voor de verder interne verdeling.
De bovengrondse pijpleiding bestaat uit een bundel van een variërend aantal gelaste stalen buizen die
op een hoogte van ongeveer vijf meter boven de berm loopt. De leidingen worden gedragen door
stalen vakwerkportieken, op een regelmatige afstand van elkaar geplaatst. Deze zijn geschilderd
(loodmenie-aluminiumverf?) en genummerd en bestaan telkens uit twee kolommen op een betonnen
sokkel en één ligger, al dan niet voorzien van een bliksemafleider. Vier buizen liggen op de ligger
(eikenhouten balk), drie hangen aan de ligger (stalen beugels). Op regelmatige afstand zijn de
portieken hoger uitgevoerd met een spitsvormige beëindiging, versterkt met schuin geplaatste
kolommen die dienen als steunberen en bovenaan voorzien van een tweede horizontale ligger bedoeld
voor de geleiding van de elektrische bovenleiding (witte isolatoren). De installatie werd uitgerust met
een bedieningstoren aan het begin van het ‘luchttracé’ en kleppentorens. Deze complexer uitgewerkte
vakwerkportieken (sommige zijn nog genummerd) vormden telkens een knooppunt voor diverse
aftakkingsmogelijkheden. Binnen dit type bestaan verschillende varianten, zoals ook te zien is op de
legende op de voormelde bewaarde plannen. De torens bestaan doorgaans uit een viertal rechte
kolommen op betonnen sokkel en al dan niet schuin geplaatste kolommen (steunberen), waartussen
zich meestal twee werkvloeren bevinden, oorspronkelijk van geperforeerde plaat, en te bereiken via
een trapladder en afgezet met een reling. Op deze kleppentorens werden de aftakkingen geregeld
Technum – UA - Gate

Havenerfgoed

149

door middel van kleppen met verschillende diameter en bedieningswielen. Onderaan elke ‘toren’
bevindt zich een gebetonneerde ledigingsput.

Figuur 3-51

Bovengrondse leidingen (foto VIOE)

Lot I: Bedrijfsgebouwen
RELICT_ID213464)

Figuur 3-52
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Ten zuiden van de Lakweg is een cluster bedrijfsgebouwen van de American Petroleum Company
bewaard die tot de oudste en meest interessante behoren van Petroleum Zuid. Opmerkelijk is dat een
deel van het gebouwenpatrimonium op deze site de brand heeft overleefd die in 1904 Petroleum Zuid
bijna volledig verwoestte.
Ten zuiden van de Lakweg is het tongvormige stuk grond van Petroleum Zuid ingedeeld in zes lange,
smalle percelen. Lot I is het meest westelijke lot, grenzend aan de Naftaweg. In 1902, meteen na de
aanleg van het bedrijventerrein, verleende de stad een concessie voor dit lot aan de American
Petroleum Company, met als directeur F. Speth. Het perceel bedroeg 4922,85 m² en werd verhuurd
voor 1,25 Belgische frank per m² per jaar. In 1906 wordt het meest zuidelijke deel van het Lot I ook
verhuurd aan de Société Anonyme pour la Vente de Pétrole, voordien gekend als H. Rieth en Co.
De American Petroleum Company (APC) is één van de oudste petroleumbedrijven van Antwerpen. Het
bedrijf was onder de naam Speth & Company al actief in de 19de-eeuwse petroleumhaven aan het
Amerikadok, en nam bij het inrichten van Petroleum Zuid als één van de eerste bedrijven een
concessie. Fotomateriaal van de grote brand die op 26 augustus 1904 Petroleum Zuid teisterde,
illustreert niet enkel het uitzicht van de eerste gebouwen die de American Petroleum Company op Lot I
bouwde, maar ook het feit dat een aantal hiervan de brand overleefde en anno 2011 nog bestaat,
namelijk de conciërgewoning, twee bedrijfsgebouwen links daarvan en twee loodsen met betonnen
tongewelf daarachter. Achter de loodsen zien we duidelijk de petroleumtanks. We krijgen geen beeld
van de meer zuidelijk gelegen bebouwing van het perceel. Na de brand herstelt het bedrijf de
gespaarde gebouwen en breidt de infrastructuur ook uit. Dat kan afgeleid worden uit een plan uit
oktober 1904, bewaard in een dossier betreffende de aanleg van het spoorwegnet op Petroleum Zuid
en een foto die ook van die tijd dateert. De drie bouwvolumes tegen de Lakweg (personeelswoningen
en dienstgebouwen) en de twee magazijnen daar meteen achter zijn bewaard. De magazijnen worden
verhoogd in die zin dat de tongewelven met een plat dak werden afgedekt, waardoor ze hun typische
halfronde vorm verliezen. Ten zuiden van de twee oudste magazijnen, wordt een derde gebouwd, met
analoge muuropeningen op de gelijkvloerse verdiepingen. Op de percelen achter dit magazijn, blijven
de percelen met petroleumtanks ingericht; deze zijn anno 2011 allemaal geruimd. Meteen ten zuiden
daarvan laat het plan van oktober 1904 een cluster van een vijftal gebouwen zien, op de plaats waar
zich nu het ensemble van magazijnen, ketelhuis en garages bevindt. Er kan op basis van het gekende
materiaal niet uitgemaakt worden of deze voor of na de brand zijn opgetrokken. De meest zuidelijke
punt van Lot I, in gebruik door de Société Anonyme pour la Vente de Pétrole, bevat in oktober 1904
een perceel met vier tanks en een rechthoekig gebouw ten zuiden daarvan, constructies die in 2011
niet meer zijn bewaard.
Vanaf 1914 breidt APC zijn activiteiten uit tot het meest zuidelijke stukje van het belendende Lot II,
voor de rest in concessie van de Société Belgo-Hollandaise. De bedrijfsgebouwen liepen relatief weinig
schade op tijdens Eerste Wereldoorlog. In het interbellum werden talrijke nieuwe gebouwen opgericht,
allemaal naar ontwerp van bedrijfsarchitect R. De Brouwer. In 1920 nam APC een concessie op Lot VII
langs de Olieweg, en bouwde er een grote hangar, een benzinetank, een dienst- en een
machinegebouw. Het bedrijf had ook in de stad verschillende vestigingen, namelijk een gebouw voor
kleinhandel in het bouwblok Clementinastraat/Herstdeinstraat en een smidse in de Eendrachtstraat.
Vanuit deze vestigingen was het bedrijf actief in het installeren van benzineputten voor andere
bedrijven. Vanaf 1938 was Lot I in concessie bij de opvolgers van American Oil: Standard Oil, en later
Esso. De laatste concessiehouders van het perceel waren Missil en International Oil.
Aan de Lakweg zijn drie gebouwen gelegen die gebouwd werden in de eerste jaren dat de American
Petroleum Company Lot I in concessie had. De drie gebouwen zijn met elkaar verbonden met een
muur, die de site ook van de weg afsluit. Op de hoek van de Lakweg en de Naftaweg ligt de
personeelswoning, net zoals bij L'Alliance op Lot IX is het een twee-onder-één-kapwoning (ID 1325).
De woning werd gebouwd tussen 1902 en 1904 en is anno 2011 door leegstand en verwaarlozing in
slechte toestand. Samenstel van twee identieke, spiegelende woningen van drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak met pannen (nok parallel met de Lakweg). Rode baksteenbouw als
parement, oorspronkelijk blote baksteen, wellicht kort na de brand in 1904 voorgevel bepleisterd, zijen achtergevel geschilderd. De voorgevel is een eenvoudige lijstgevel op hardstenen plint;
segmentbogige muuropeningen met hardstenen onderdorpels, waarvan het schrijnwerk grotendeels
weg is. Achtergevel zelfde muuropeningen; zijgevels met zoldervensters. Tegen de achtergevel, een
bakstenen aanbouw, oorspronkelijk van één bouwlaag, later verhoogd. Interieur met klassieke indeling
en afwerking: stucplafonds met rozet, gestucte wanden, planken vloeren. Tegen de westelijke zijgevel
een lage aanbouw voor garage uit 1960.
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ID 1325
Figuur 3-53

ID 1331
Bedrijfsgebouwen American Petroleum Company: woning en werkplaats

Links naast de personeelswoning is een haaks op de Lakweg ingeplante werkplaats aanwezig,
gebouwd tussen 1902 en 1904 (ID1331). Het betreft een rechthoekig bakstenen hoofdgebouw van één
bouwlaag onder een zadeldak dat bedekt is met een waterkerende folie en wellicht op ijzeren spanten
rust. Het is ook mogelijk dat de typische, tongewelfvormige bedaking een betonstructuur is, analoog
aan de twee werkplaatsen uit die periode achter de personeelswoningen. De gevels zijn
witgeschilderd; de puntgevel aan de Lakweg is doorbroken met drie hoog geplaatste
vensteropeningen: centraal een smal rondbogig laadvenster met daarboven een oculus, links en rechts
een half rond venster. In de zijgevels zitten rechthoekige muuropeningen met ijzeren latei. Tegen de
achtergevel van dit hoofdgebouw, een laag bakstenen gebouw onder plat dak. Gewijzigde
muuropeningen; resten van rondboogvensters met fijne roedeverdeling.
Links van deze werkplaats, eveneens aan de Lakweg grenzend, een derde gebouw uit de periode
1902-1904, wellicht een dienstgebouw met bureaus, refters, eventueel een atelier. Het is een lage
baksteenbouw onder asymmetrisch, overkragend zadeldak (leien, haaks op de Lakweg), met
rechthoekige muuropeningen onder ijzeren latei.
Achter de drie gebouwen, haaks ingeplant op de Naftaweg, ligt een indrukwekkend gebouw (ID1403)
bestaande uit drie opvallende, tegen elkaar gebouwde loodsen of werkplaatsen, waarvan de twee
noordelijke gebouwd werden voor de brand van augustus 1904 en de derde in het najaar van 1904.
De drie loodsen vertonen qua exterieur gelijkenissen die wijzen op eenzelfde bouwfase, de inwendige
structuur is echter zeer verschillend en later deels aangepast. De twee noordelijke werkplaatsen, de
oudste, bestonden oorspronkelijk uit een betonstructuur van twee bouwlagen, waarvan de bovenste
met een tongewelf afgedekt. De betonnen tongewelven worden ondersteund door metalen,
boogvormige I-profielen rustend op pilasters in de bakstenen wanden. De voor- en achtergevels
hebben typische muuropeningen, met een centrale rechthoekige poort, en drie rondbogige
muuropeningen; de noordelijke langsgevel heeft drie rondbogige vensters waarvan er één is gedicht.
De twee loodsen werden met één bouwlaag onder plat dak verhoogd, wellicht bij het herstel na de
brand van 1904. Met een uiterste bouwdatum van 1904, geldt dit als één van de alleroudste gekende
voorbeelden van betonbouw in Vlaanderen. De aansluitende, zuidelijke werkplaats werd wellicht kort
na de brand in augustus 1904, bijgebouwd. Gebouw van twee bouwlagen onder een zadeldak bekleed
met bitumen. De topgevels aan oost- en westzijde hebben dezelfde indeling als de twee oudere: op de
begane grond en eerste verdieping zijn telkens drie rondboogvormige muuropeningen; toegangspoort
met latei; betralied op de verdieping. Er is een bijkomend rechthoekig zoldervenster in de topgevels.
De zuidelijke langsgevel is vrij gesloten, met slechts twee rechthoekige muuropeningen. Het betreft
een baksteenbouw, met tussenvloeren van ter plaatse gestorte betonnen kolommen, balken en platen.
Het niveau van de vloerplaten komt ter hoogte van de gevels voor de raamopeningen, waaruit we
kunnen afleiden dat gevels en interne structuur van verschillende bouwjaren zijn. De verdiepingen zijn
met elkaar verbonden door een smeedijzeren trap per travee, en een lift met oud ophaalsysteem in de
zuidelijke travee. De dakconstructie bestaat uit Polonceauspanten op betonnen kolommen. In het dak
is aan de zijgevel een stenen dakkapel met zadeldak gebouwd waardoor de lift voldoende vrije hoogte
heeft om de zolderverdieping te bereiken.
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Figuur 3-54

Lakweg 23, magazijn 3 (foto VIOE) (ID1403)

Het plan van oktober 1904 laat ten zuiden van het nu lege terrein voor petroleumtanks een cluster van
een vijftal gebouwen zien, op de plaats waar zich nu het ensemble van werkplaats, ketelhuis en
garages bevindt. Er worden drie gebouwen tegen de Naftaweg weergegeven, met haaks daarop een
langwerpig gebouw dat wellicht overeenkomt met het anno 2011 nog bewaarde ketelhuis (intussen
gesloopt). De vormgeving van het gebouw, met de grote rondbogige muuropeningen met ijzeren
schrijnwerk gelijkend aan die van de andere gebouwen uit de eerste jaren van het gebruik van de site,
staaft de datering van dit ketelhuis tussen 1902 en 1904. Het ketelhuis (ID1322) is een bakstenen
gebouw van twee bouwlagen en acht traveeën op rechthoekige plattegrond, onder plat dak gedragen
door betonnen balken. De tussenvloer is in beton uitgevoerd en bepleisterd. Deze betonnen vloeren
kunnen latere toevoegingen zijn. De begane grond is voorzien van talrijke technische installaties zoals
leidingen, aansluitpunten en een machinekamer met stoomcollector. Vermoedelijk gaat het hier onder
meer om de ‘elektrische motor met dynamo’; waarvoor in 1913 een milieuvergunning wordt
aangevraagd. Er zijn geen gegevens bekend over de merknaam of het bouwjaar; de dossiers met de
milieuvergunningen betreffende Petroleum Zuid die in het stadsarchief zijn bewaard, kunnen niet
geconsulteerd worden wegens een herverpakking van de dossiers onder een onbekend nummer.
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Figuur 3-55

Ketelhuis (ID1322) en werkhuis (ID1316)

Aangebouwd tegen het ketelhuis en grenzend aan de Naftaweg bevindt zich een van vier traveeën
onder sheddaken (gesloopt). Deze werkplaats werd in 1948 gebouwd naar ontwerp van R. De Brouwer
op de plaats van drie gebouwen die op het plan van 1904 al aangeduid zijn. De constructie wordt
gedragen door zware betonnen pijlers waartussen baksteenmetselwerk is gevoegd. In de achtergevels
zitten vier lange horizontale vensteropeningen.
Ten zuiden van dit grote bouwvolume met ketel- en werkhuis staat een losstaand gebouw met
witgeschilderde muren (ID1316, gesloopt). Het is een werkplaats, gebouwd tussen 1909 en 1921.
Omdat er geen bouwaanvraag is bewaard, kennen we de juiste functie en het bouwjaar niet.
Baksteenbouw van één bouwlaag en vier traveeën onder golfplaten zadeldak. Rechthoekige poorten
onder een doorlopende latei in zijgevels. In voor- en achtergevel een rechthoekige poort met aan
weerszijden een rondbogig venster. Metalen spanten van het Engelse type met stijgende diagonalen.
Tegen de zuidgevel van dit volume wordt in 1921 een atelier voor reparaties aan auto's opgetrokken
naar ontwerp van bedrijfsarchitect R. De Brouwer, een gebouw dat niet meer bestaat. Binnenin
werden twee smeerputten voorzien. Dit atelier bestaat eveneens niet meer. Reeds in 1927 werden aan
dit atelier wijzigingen uitgevoerd en werd het met twee nieuwe ateliers voor reparaties aan auto's
uitgebreid, allemaal voorzien van Engelse spanten; ondertussen afgebroken
In februari 1921 dient ingenieur Keelhoff een bouwaanvraag is voor een houten garage voor 20 auto's,
met aansluitend bijgebouw voor bureau en opslagplaats. Deze bouwaanvraag wordt geweigerd: een
houten gebouw op Petroleum Zuid is niet toegestaan omwille van het brandgevaar. Een maand later
dient architect R. De Brouwer een bouwaanvraag in voor een garage voor 15 auto's, met links
aansluitend een kantoortje (ID1321). Omdat deze lage, langwerpige constructie uitgevoerd werd in
‘maçonnerie armee ijzersterk, Système Janssen-Corstjens Constructeur Hammont’ werd deze
bouwaanvraag goedgekeurd. Het gebouw is opgetrokken in de noordoostelijke hoek van Lot IX,
evenwijdig met de Lysolweg. Het is een zeer eenvoudig, functioneel gebouw onder plat dak met per
travee een hoge, rechthoekige garagepoort van 2,20 m breed en 3,875 m hoog. Het kantoortje dat ten
noorden aansluit heeft een rechthoekige deur in de voor- en twee dito vensters in de zijgevel. In 1930
wordt het dak boven de garages een stuk verhoogd; het kantoortje wordt met een verdieping
opgetrokken. In 1925 worden ten zuiden van dit volume een nieuwe garage voor tien auto's en een
werkplaats gebouwd. De werkplaats was bedoeld als ‘hangar de peinture pour wagons-citerne’;. Beide
aansluitende gebouwen hebben bakstenen muren die een metalen constructie opvullen, waarbij het
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zadeldak op N-vormige spanten met vallende diagonalen van het Engelse type steunen. De oostgevel,
grenzend aan de Lysolweg, is gesloten. De westgevel is volledig opengewerkt met rechthoekige
poortopeningen.
Een bouwaanvraag uit 1946 naar ontwerp van bedrijfsarchitect C. Hoing geeft belangrijke
infrastructuurwerken mee: een bureaugebouwtwee laadeilanden en bovengrondse pijpleidingen die
doorliepen tot aan Lot VI. Laadruimtes en bureau bevinden zich ten zuiden van de ateliers voor
reparatie van auto's. De pijpleidingen zijn anno 2011 niet meer bewaard. Het bureaugebouw, een lage
baksteenbouw onder plat dak met rechthoekige muuropeningen, is bewaard, evenwel zonder
schrijnwerk. Van de laadruimtes, op de plannen met alle technische details weergegeven (Bras mobile
Wheaton N°295, Compteur Brodie N°G72), zijn enkel nog de ijzeren pylonen bewaard.
De bovengrondse pijpleidingen van 1946 leidden ook naar de petroleumtanks ten zuiden van het Lot I,
tanks van gelaste staalplaten die hier in het interbellum zijn gebouwd en anno 2011 nog altijd ter
plaatse zijn, op een perceel dat aan noord- en oostkant met een aarden talud is omgeven, aan zuiden westkant met een betonnen muur.

Lot VII: Werkplaats American Petroleum Company, Olieweg 8 (ID1312 RELICT_ID213460)
De grote, drie beuken tellende hangar langs de Olieweg, werd gebouwd in 1921 voor de American
Petroleum Company (APC).
Ten westen van de Olieweg, ter hoogte van de Lakweg, is een smal driehoekig perceel gelegen. Dit Lot
VII is één van de meest oostelijke percelen van Petroleum Zuid, grenzend aan het terrein van de
spoorwegen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het gebied van Petroleum Zuid uitgebreid met loten VII,
VIII, IX en X. Lot VII werd in 1920 in concessie gegeven aan de American Petroleum Company, een
bedrijf dat ook op de Loten I en II langs de Lakweg actief was. Meteen het jaar daarop dient APC een
bouwaanvraag in voor een petroleuminstallatie. Hoofdingenieur Keelhoff heeft de plannen getekend;
bedrijfsarchitect R. De Brouwer ondertekent samen met de directie van het bedrijf de bouwaanvraag.
Centraal bevond zich een grote hangar van drie beuken, ten zuiden daarvan een petroleumtank van 14
m hoog en 19,5 m doorsnede, ten noorden van de hangar een dienstgebouw met bureaus,
personeelswoning en reparatieatelier en een ketelhuis met aangrenzende machinekamer. Deze beide
kleine gebouwen waren opgetrokken in een verzorgde baksteenbouw onder zadeldaken; de technische
ruimtes hebben metalen spanten. In 1925 wordt in de noordoosthoek van het tankperceel een
pomphuis gebouwd, een kleine bakstenen constructie onder lessenaarsdak. In 1924 werd in functie
hiervan een milieuvergunning aangevraagd voor een elektrische motor van 3hp en een stoompomp.
Pomphuis en pomp zijn verdwenen.
Van de installatie op lot VII is enkel de loods bewaard gebleven. Dit gebouw werd opgetrokken als
'grand Halle pour la manipulation du materiel vide'; en is anno 2011 in gebruik als stadsmagazijn. De
werkplaats telt drie beuken van 18 meter breed. De twee noordelijke beuken zijn 60 m lang, de derde
beuk is 55 m lang. Er werd gebruik gemaakt van een metalen dakconstructie en traditioneel rood
baksteenmetselwerk. De drie zadeldaken die het rood bakstenen gebouw overdekken, worden
gedragen door geklonken Polonceauspanten. De kolommen zijn samengestelde I-profielen met brede
voet die in de vloer gebetonneerd zijn. De puntgevels van voor- en achtergevels zijn in verzorgd
baksteenmetselwerk; de muuropeningen werden gewijzigd. De kolommen waarop de spanten rusten,
zorgen voor een onderverdeling van de zijgevels in traveeën, waarin telkens een segmentbogige
vensteropening met stalen schrijnwerk. Er zijn twee hoge segmentbogige poorten met aan buitenzijde
een laadplatform. De dakbedekking is niet meer origineel: op de plannen zien we dat er een centrale,
ontdubbelde lichtbaan aanwezig was.
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Figuur 3-56
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Werkplaats Olieweg 8 (ID1312)
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Lot IX: Bedrijfsgebouwen van L'Alliance, Lakweg 16 (RELICT_ID213477)

Figuur 3-57

Bedrijfsgebouwen l’Alliance. De cijfers verwijzen naar de ID in de databank.

Ten noorden van de Lakweg is het brede Lot IX gelegen. Dit lot werd in 1919 in concessie gegeven
aan L'Alliance. Een belangrijk deel van de gebouwen en installaties gaat terug tot de deze fase in de
gebruiksgeschiedenis van het lot.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog lijdt Petroleum Zuid zware oorlogsschade met onder meer de
vernietiging van de Petroleumpier. Na de oorlog herstelt Petroleum Zuid zich snel: de pier wordt
meteen hersteld en er worden bijkomende loten geopend waaronder Lot IX ten noorden van de
Lakweg. De nieuwe loten worden snel verhuurd, ook aan bedrijven die voor de Eerste Wereldoorlog
nog niet op de site waren gelokaliseerd. In 1919 sluit de stad met het bedrijf Société Anonyme
L'Alliance een concessie af voor het gebruik van het oostelijke deel van Lot IX (Lot IXa). Voor de
Eerste Wereldoorlog was L'Alliance gevestigd op de Bredabaan nr. 201, in het noorden van de stad. In
1919 zijn de kantoren van het bedrijf gevestigd op Kipdorp nrs. 10-16, vanaf 1921 op de Suikerrui nr.
5, na de Tweede Wereldoorlog op Kipdorp nr. 44.
In 1919 wordt met de oprichting van een 'installation pétrolifère' op het oostelijke deel van lot IX (IXa)
de basis gelegd van het huidige bedrijf. De administrateur van L'Alliance is op dat moment Louis
Lambo; de plannen voor de inrichting van het terrein en alle gebouwen worden tijdens het interbellum
getekend door Beauduin, 'directeur technique de l'Alliance'. Na de Tweede Wereldoorlog staat
burgerlijk ingenieur J. Van Tieghem in voor de infrastructuur van het bedrijf.
De uitbating van Lot IX wordt later verder gezet onder de namen Castrol, BP en AVIA. Anno 2011
wordt lot IX gebruikt door AVIA.
Lot IX is een erg groot rechthoekig perceel ten noorden van de Lakweg, begrensd door de Olieweg ten
oosten en de Naftaweg ten westen en door een brede gracht aan de noordkant. Deze gracht vervangt
de Leigracht die vóór de aanleg van Petroleum Zuid voor de afwatering van het gebied zorgde. Het
grootste deel van dit lot werd in 1919 in concessie gegeven aan L’Alliance. Het terrein is ongeveer 4 ha
groot.
Een bouwdossier van 1919, met plannen getekend door technisch directeur Bauduin, leggen de basis
van het bedrijf L'Alliance: de ommuring van het terrein aan Lak- en Olieweg, de drie terreinen met
petroleumtanks ten noorden, drie pomphuizen ten zuiden van de tanks en vier haaks op de Lakweg
ingeplante werkplaatsen. Een centrale weg voor spoorlijnen, ‘raccordement’ doorsnijdt het terrein van
zuid naar noord; ook ten oosten van het lot lopen spoorwegen. Van deze oudste infrastructuur zijn
anno 2011 nog de ommuring, de inplanting van de petroleumtanks en de twee beeldbepalende,
oostelijke werkplaatsen bewaard.
Het perceel wordt aan de Lak- en Olieweg met een afgescheiden van het openbaar domein,
onderbroken door twee ijzeren hekken. Het betreft een rode bakstenen muur op hardstenen plint,
afgedekt met hardstenen dekplaten. De ijzeren hekken zijn bij inventarisatie anno 2011 niet meer
aanwezig. Aan één van de twee poorten langs de Lakweg wordt in 1948 een portiersloge gebouwd

Technum – UA - Gate

Havenerfgoed

157

naar ontwerp van ingenieur J. Van Tieghem, een ijzeren gebouwtje op ruitvormige plattegrond met
een moderne vormgeving. Dit is anno 2011 ook niet meer bewaard.
Aan noordzijde van het terrein, grenzend aan de brede, rechte beek die loten IX en XI scheidt, worden
in 1919 drie percelen voor tanks ingericht. Deze percelen worden met taluds van ‘terre rapportée’van 3
m hoog en 4,5 m breed omgeven; elk tankterrein is met twee trappen over deze taluds bereikbaar. De
ijzeren, cilindervormige tanks zijn 12 m hoog; er zijn vier kleine tanks van 10 m doorsnede en negen
grote tanks van 20 m doorsnede, goed voor in totaal een capaciteit van 29400 T. Opvallend is dat
anno 2011 op deze terreinen het aantal tanks en de vorm ervan gehandhaafd bleef: in de oostelijke
hoek vier kleine en twee grote tanks voor benzine (ID1375), op het tweede terrein drie grote tanks
voor petroleum (ID1332), het derde, meest links terrein telt vier grote tanks voor ‘huiles lourdes’;
(ID1326). In 1919 zorgen ondergrondse pijpleidingen voor het transport van benzine en petroleum
vanaf de Petroleumpier tot aan deze tanks. Omwille van ernstig vervuilende lekken, wordt later voor
bovengrondse pijpleidingen gekozen. In 1926 installeert men op elk van de drie tankterreinen tegen
een grote tank een ijzeren trap 'donnant acces à la toiture des tanks'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
worden de meeste tanks leeggemaakt. Meteen na de oorlog gaat L'Alliance van start met de bouw van
nieuwe petroleumtanks. Een plan van 1946 geeft drie nieuwe, in uitvoering zijnde tanks weer op de
drie bestaande tankterreinen, die echter niet worden uitgevoerd. In een aanvraag van 1947 wordt ten
westen van de drie bestaande terreinen een nieuw met talud omgeven tankterrein aangelegd, goed
voor vier benzinetanks van 3700 m³ of 20 m doorsnede. De nieuwe taluds hebben een basis
bestaande uit muren van gewapend beton. De vier tanks zijn met elkaar verbonden door passerelles;
ook hier kreeg één tank een hoge ijzeren trap, bereikbaar vanaf het terrein buiten het talud. De
meeste tanks die anno 2011 aanwezig zijn, werden geconstrueerd tussen 1934 en 1959, vaak op een
reeds bestaande, oudere basis, teruggaand op de inplanting van 1919.

Figuur 3-58

Tanks van l’Alliance (ID1375, ID1326, ID1332)

Ten zuiden van elk tankterrein werd in 1919 een pomphuis voorzien: eenvoudige bakstenen gebouwen
van één bouwlaag onder plat dak, 5 m hoog en drie traveeën van elk 5 m tellend. Anno 2011 lijkt
enkel het meest linkse pomphuis van deze drie nog bewaard. In 1948 wordt een vierde pomphuis
gebouw met ongeveer dezelfde architectuur en afmetingen, een gebouw dat niet meer bestaat. In
1949 wordt tegen het tweede pomphuis een gebouwtje voorzien voor werkplaats, bergplaats, kleeden waskamer, naar ontwerp van J. Van Tieghem, burgerlijk ingenieur van L'Alliance; eveneens
afgebroken.
Op de zuidelijke helft van het terrein, zijn vier werkplaatsen ingeplant, met ten oosten de zone voor
de 'installation benzine' en ten westen de zone van de 'installation pétrole'. In de bouwaanvraag wordt
melding gemaakt van de hermetische afsluiting tussen deze beide activiteiten: ';Le mur de séparation
entre les lots Benzine et Pétroles, serait pourvu de fenêtres hermétiques garnies de verres forts,
armés'. Van deze vier werkplaatsen zijn anno 2011 de twee meest oostelijke gebouwen bewaard,
namelijk de werkplaats voor benzineverwerking' (ID1318) en het gebouw met bureaus, laboratorium,
opslagplaats en refte (ID1376). Het oostelijke gebouw, grenzend aan de Olieweg, is de werkplaats
voor benzineverwerking. Dit langwerpige gebouw is nog steeds aanwezig en heeft aan de Lakweg een
fraai uitgewerkte puntgevel met aandak. Het is een gebouw van in totaal 17 traveeën in een rode,
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verzorgde baksteenbouw met accenten in zwarte baksteen. Het hogere zuidelijke gedeelte van zeven
traveeën, gevat onder golfplaten zadeldak, bevat aan straatkant de receptie, met aansluitend twee
zalen voor de ‘réparation bidons’; en de 'essai bidons' en ten slotte een ruimte voor 'dipping';. Het
noordelijke, lagere gedeelte, eveneens onder zadeldak met golfplaten, is een grote, open loods voor de
‘manipulation benzine’. Het dak wordt gedragen door een metalen gebinte. Er zijn zes gordingen per
dakvlak, deze rusten op zes Engelse spanten (N-vormig spant met vallende diagonalen). Decoratieve
muurankers in de buitenmuren verankeren deze spanten. Het gebouw is verlicht door grote
segmentbogige vensteropeningen met roedeverdeling; in de topgevel aan de Lakweg bijkomend twee
oeils-de-boeuf. Deuropeningen eveneens segmentbogig; de muuropeningen aan westzijde zijn
grotendeels gewijzigd.'

Figuur 3-59

Gebouwen l’Alliance: werkplaats benzineverwerking (ID1318)

Figuur 3-60

Gebouwen l’Alliance: dienstgebouw (ID1376)

'Het tweede haaks op de Lakweg ingeplante gebouw dat anno 2011 nog aanwezig is, is qua
baksteenarchitectuur en spanten sterk gelijkend aan de werkplaats voor benzineverwerking, maar het
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is smaller en minder lang (11 traveeën). Het bevat dan ook geen ateliers, maar is bedoeld als
dienstgebouw. De bureaus waren met een deur in de puntgevel vanaf de Lakweg bereikbaar.
Daarachter bevond zich het laboratorium, een atelier voor reparaties, een magazijn en ten slotte een
refter voor de arbeiders. Ten noorden bij dit gebouw aansluitend, waren in 1919 vijf toiletten voorzien.
De oostelijke buitenmuur van dit gebouw was opgevat als hermetisch afgesloten scheidingsmuur
tussen de zone voor benzine- en voor petroleumverwerking. In 1926 voert Beauduin een uitbreiding
van dit gebouw uit: aan westkant worden onder een lessenaarsdak schrijnwerkateliers en een garage
voor vrachtwagens toegevoegd, anno 2011 nog steeds aanwezig. Dit gebouw is eveneens in rode
baksteenbouw met verzorgde uitwerking, onder meer zwart bakstenen accenten, per travee een
verdiept muurveld. De oorspronkelijk segmentbogige muuropeningen zijn bijna allemaal gewijzigd; de
voordeur aan de Lakweg is dichtgemetseld. '
'De twee andere, parallelle werkplaatsen hadden dezelfde architecturale afwerking, maar zijn anno
2011 afgebroken. De meest westelijke werkplaats, ten westen van de verbindingsweg, telde tien
traveeën en had een dubbele functie: 'manipulation barils – fuel oil etc. remplissage', van elkaar
gescheiden door een langse, centrale muur. In 1921 werden in het westelijke deel (links), stallen voor
21 paarden met bijhorende harnaskamer ondergebracht, een garage voor auto's en een infirmerie. Ten
oosten van deze verbindingsweg stond een groot gebouw van 17 traveeën met: chaufferie, salle de
machine, remplissage, peinturage barils en tonnellerie. In 1926 werden in dit gebouw een refter voor
arbeiders en twee garages voor auto's geïntegreerd. In 1922 werd een vijfde parallelle werkplaats ten
westen van de andere vier gebouwd, eveneens naar ontwerp van Beauduin. Het was een metalen
hangar van vijf traveeën voor herbergen van vrachtwagens en auto's. Deze hangar werd afgebroken.
Op het terrein van L'Alliance worden behalve tanks, werkplaatsen, opslagplaatsen en dienstgebouwen
ook woningen voorzien. In 1920 wordt een aanvraag ingediend voor een directeurswoning op het
terrein. Beauduin ontwerpt een cottage in baksteen, onder pannen daken, met een voorgevel waarin
imitatievakwerk verwerkt is. Deze woning werd misschien niet uitgevoerd; de bouwaanvraag uit 1920
bevat geen situatieplan; op latere plattegronden van de site is de woning niet aangeduid; anno 2011
zijn geen sporen van de woning te zien.
Een jaar later volgt een bouwaanvraag voor twee personeelswoningen of 'habitations pour contremaîtres' (voormannen), gelegen ten westen van de meest westelijke werkplaats met stallen en
garages. Beauduin ontwerpt ook hier in cottagestijl: twee woningen onder één dak, uitgevoerd in
baksteenbouw onder pannen schilddak. Aan voor- en achtergevel telkens een als puntgevel
uitgewerkte venstertravee met imitatievakwerk. Rechthoekige muuropeningen met ontlastingsboog;
schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Tegen de achtergevel van de huizen, een kleine uitbouw onder
lessenaarsdak voor het washuis. In 1926 worden de woningen grondig verbouwd door toevoeging van
een verdieping. De bijgevoegde plans laten vermoeden dat de woningen veel eenvoudiger en ook
kleiner zijn uitgevoerd dan voorzien in de aanvraag van 1921. Als in 1948 nieuwe, vrij geringe
verbouwingen worden aangevraagd, zien we het resultaat van 1921-1926, dat grosso modo
overeenkomt met de woningen die zich nu nog op het terrein bevinden (ID1326). Het gaat om een
samenstel van twee eenvoudige woningen van twee traveeën en twee bouwlagen, gevat onder
zadeldak, met achteraan een ruime achterbouw voor wasplaats en badkamer. Bakstenen gevels, met
segmentbogige muuropeningen die in 1948 op het gelijkvloers door twee poorten worden vervangen,
waarbij de achterliggende kamers als magazijn worden gebruikt.
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Figuur 3-61

Woningen l’Alliance (ID1326)

Lot XI: Bedrijfsgebouwen van de Belgian Benzine Company, D’Herbouvillekaai 100
(RELICT_ID201193)

Figuur 3-62

Bedrijfsgebouwen van de Belgian Benzine Company

Ten zuiden van de d’Herbouvillekaai is het huidige bedrijventerrein van AVIA gesitueerd. Op dit grote
terrein, dat zich uitstrekt tot aan de Lakweg, bevinden zich verschillende gebouwen en installaties die
teruggaan tot 1919-1920, toen de Belgian Benzine Company de nieuwe loten in concessie nam. Het
ketelhuis met de bijhorende installatie is beschermd als monument.
Lot XI is een breed perceel op Petroleum Zuid, dat ten zuiden van de d'Herbouvillekaai het volledige
bouwblok tussen de Olie- en de Naftaweg inneemt. Dit lot werd in 1919 aangelegd als één van de
nieuwe loten die na de Eerste Wereldoorlog op Petroleum Zuid werden in gebruik genomen. De
afgeschuinde hoek in het noordwesten van het perceel is een gevolg van de spoorlijn die toen over het
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terrein getrokken. Dit was een verlenging van het bestaande goederenspoorwegnet op Petroleum Zuid
om de nieuwe loten in gebruik te kunnen nemen. Restanten van deze spoorlijn zijn nog terug te vinden
ten westen van de Naftaweg.

Figuur 3-63

Restanten van de spoorlijn uit 1919.

Lot XI wordt aan de zuidkant met de brede, rond 1920 rechtgetrokken Leigracht van Lot IX
gescheiden. Lot XI en het uiterste westelijke deel van Lot IX, verder in gebruik genomen door
L’Alliance (zie Lakweg 16,20), wordt in 1919-1920 in concessie genomen door de Belgian Benzine
Company. Deze maatschappij heeft haar administratieve zetel in Haren-Noord bij Brussel en wordt
vertegenwoordigd door Edgar Sabbe. Vanaf 1920 volgen de bouwdossiers elkaar op, waardoor de
terreinen tien jaar later volledig volgebouwd zijn. Tegelijk met de uitbouw op deze terreinen, investeert
het bedrijf ook in de verlenging van de Petroleumpier. Aan de pier richt dit bedrijf tevens een ketel- en
pomphuis op, ten noorden van Lot C, gebouwen die anno 2011 verdwenen zijn.
In 1920 dient de Belgian Benzine Company een aanvraag in voor een petroleuminrichting op Loten IX
en XI. Het terrein wordt met een bakstenen muur van 2,5 m hoog omgeven, de percelen met de
petroleum- en benzinetanks, oorspronkelijk negen, worden met aarden taluds omgeven.
De belangrijkste gebouwen Lot XI gaan terug tot bouwtekeningen van 1920. Er worden benzinetanks
geïnstalleerd, pomp- en ketelhuizen, werkplaatsen en dienstgebouwen. Alle gebouwen uit deze eerste
bouwfase worden opgetrokken in een eenvormige, zeer verzorgde baksteenarchitectuur onder
zadeldaken. De langsgevels worden per travee met een verdiept muurvlak geritmeerd; de zijgevels
krijgen aandaken en getrapte muurvelden. Deze historiserende, pittoreske architectuur wordt
gedragen door metalen spanten; de vloeren zijn in beton. Stuk voor stuk zijn deze gebouwen een
duidelijk herkenbare, architecturaal waardevolle getuige van de ontstaansgeschiedenis van deze site.
Voor de gebouwen uit latere bouwdossiers, vanaf 1921, wordt deze pittoreske vormgeving verlaten
voor sobere, functionele ontwerpen.
Ten noorden van Lot XI, aan de d'Herbouvillekaai, vinden we het kantoorgebouw van de Belgian
Benzine Company, met links hiervan de hoofdingang tot het bedrijventerrein. Het betreft een
dubbelhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder schilddak, opgetrokken volgens
bouwtekeningen van 1920. Behalve burelen bevatte het gebouw oorspronkelijk ook woonruimte voor
de conciërge. Anno 2011 is het volume duidelijk herkenbaar; muuropeningen kregen echter een
duidelijke jaren 1950-vormgeving.
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Figuur 3-64

Kantoorgebouw Belgian Benzine Company (ID 1374)

Ten westen van dit kantoorgebouw, eveneens tegen de d'Herbouvillekaai aan, is de refter voor de
arbeiders gelegen (ID1414). Het (beschermde) gebouw is met één verdieping verhoogd, maar de
architectuurdetails van de gebouwen uit 1920 zijn nog duidelijk herkenbaar: het is een witgeschilderde
baksteenbouw van drie met verdiepte muurvelden geaccentueerde traveeën en oorspronkelijk één
bouwlaag gedragen door een metalen spant. De vloer is in gewapend beton. Tegen één zijgevel is een
lage aanbouw voorzien met toiletten. De vensteropeningen zijn segmentbogig met ijzeren
roedeverdeling; de deur is gevat onder een rechte latei. Aan de oostelijke zijde bevindt zich een
aanbouw van twee verdiepingen. Deze aanbouw herhaalt de verdieping van het muurvlak van de drie
centrale traveeën. De uiterste oostelijke aanbouw met plat dak is duidelijk van een veel latere periode.
Een eerste deuropening bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw (de zuidzijde) en geeft aan de
binnenzijde uit op een trap naar de eerste verdieping. Een tweede deuropening is terug te vinden in de
westelijke gevel en zorgt voor toegang tot de gelijkvloerse verdieping. Het gebouw heeft een
rechthoekig grondplan. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich in het westen in de aanbouw twee
toiletten. In de drie centrale traveeën bevindt zich een opslagruimte met vernieuwde vloertegels. De
originele functie van het gebouw zou volgens de plannen een refter geweest zijn. De aanpalende
ruimte in de oostelijke aanbouw van twee bouwlagen wordt als een doucheruimte gebruikt. Aan de
achterzijde van de oostelijke aanbouw leidt de trap naar de verdieping. De latere aanbouw met het
platte dak aan de oostelijke zijde wordt gebruikt als keuken en refter. De inrichting en het schrijnwerk
zijn van recente datum. De eerste verdieping van het gebouwd wordt gebruikt als archief. De inrichting
van de eerste verdieping wijst erop dat het in een vroegere fase als conciërgewoning werd gebruikt.
Boven aan de trap ligt een hal met een toilet. De hal geeft uit op een slaap- of kinderkamer. Dan volgt
een ruimte over de volledige breedte van het huis, die als woonkamer kan zijn gebruikt. Daarachter
liggen een keuken en uiteindelijk een badkamer.
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Figuur 3-65

Belgium Benzine Company: refter van de arbeiders (ID1414). Op de achtergrond het
ketelhuis (ID1345) en de schouw (ID1413)

Achter de refter is het ketelhuis met stoomketel (ID1345) en fabrieksschoorsteen (ID1413) te situeren,
gebouwd volgens de bouwaanvraag uit 1920. Deze elementen zijn beschermd als monument in 2007.
Het ketelhuis is een bakstenen gebouw van drie traveeën onder een laag zadeldak, afgedekt met
golfplaat en steunend op metalen spanten. Het gebouw heeft een industriële, traditionele, maar
verzorgde baksteenarchitectuur met verhoogde tuitgevels. De gevels zijn geritmeerd door lisenen en
afgeboord door een licht overkragende kroonlijst. Getoogde muuropeningen met industrieel metalen
schrijnwerk. De vloer in het gebouw is gedeeltelijk bewaard en bestaat uit op hun kant geplaatste
gebakken klinkers.
Het beschermingsdossier van de stoomketel vermeldt volgende technische informatie: 'De stoomketel
(stoomgenerator) 'Steinmüller' is een volgens de huidige stand van de inventarisatie vrijwel uniek
resterend exemplaar van het type horizontaal hellende waterpijpketels met hun specifieke typologie.
Het bedrijf Steinmüller bestond reeds in 1800 als papierproducent te Gümmersbach (Duitsland Regio
Obersberg). Vanaf 1874 werd het ook een constructeur van stoomketels. In de daarop volgende jaren
werden er bedrijven opgericht in Zuid-Afrika en Finland. Het bedrijf was van meet af aan georiënteerd
op een doorgedreven toepassing van de thermodynamica en op de behandeling van de afvoergassen
en dit op basis van bevindingen in de eigen bedrijfslaboratoria. De Steinmüller stoomketels zijn ketels
van het type 'horizontaal hellende waterpijpketels' waarbij de waterpijpen hellend zijn opgesteld in de
vuurkast of haard en doorlopen tot in de rookkast. De vuur- en rookkast zijn gescheiden door een
halfhoog muurtje. De sets waterpijpen zijn zowel vooraan als achteraan, dus aan beide uiteinden,
verbonden met waterkasten. Deze staan op hun beurt door middel van een vierkante (vooraan) en een
ronde buis (achteraan) in verbinding met een boven de vuur- en rookkast opgestelde horizontale
cilindervormige keteltrommel. Het geheel is ommuurd. Aan beide uiteinden van dit geheel zijn de
waterkasten met hun opvallend uitzicht zichtbaar. Ten aanzien van andere ketelmerken hebben de
Steinmüller-ketels originele kenmerken: zo komt de voorste vierkante verbindingsbuis (boven het
waterpeil) uit in de keteltrommel via een brede platte kast die onderaan van openingen is voorzien
alsook via een onder het waterpeil gelegen en schuin aflopende buis.'
Het ketelhuis is met buizen en leidingen verbonden met een pomphuis en met een installatie van
meettanks (reservoirs jauges) op een platform. Beide constructies zijn niet meer bewaard, maar goed
gedocumenteerd in het bouwdossier van 1920. Het pomphuis (ID1408) had de herkenbare, pittoreske
vormgeving van alle gebouwen uit de bouwfase 1920. In het bouwdossier is een gedetailleerde
technische tekening van deze machine ingesloten. Het pomphuis bestaat uit een hoofdvolume met een
aanbouw. Het hoofdvolume is gebouwd in dezelfde stijl als de refter met conciërgewoning en het
ketelhuis op lot XI. Het gaat om een witgeschilderd bakstenen gebouw van één bouwlaag onder een
zadeldak. Het dak bestaat uit stalen polonceauspanten met een dakbedekking van golfplaten. De vier
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centrale traveeën van de langsgevels worden geritmeerd met een verdiept muurvlak. De zijgevels
hebben getrapte muurvelden die uitmonden in een tuitgevel. De oost- en de westgevel worden
afgewerkt met een blauwe hardsteen en een schoorsteen op iedere hoek. De schoorstenen werden
geïnstalleerd voor de ventilatie aan de binnenzijde van het gebouw. De vier schoorstenen worden
afgetopt door een buis met een zinken opzetstuk. De opzetstukken lijken windhaantjes te zijn die
keren met de wind en zo voorkomen dat het regenwater in de buis loopt. De vensteropeningen van de
vier centrale traveeën zijn op het gelijkvloers segmentbogig met een ijzeren roedeverdeling. De
vensterbank bestaat uit schuingeplaatste bakstenen. Het bovenste deel van het raam kan naar binnen
kantelen. Aan de zuidzijde zijn er vier vensteropeningen. Aan de noordzijde zijn achtereenvolgens een
deur, twee ramen en opnieuw een deur te vinden. De vloer binnen in het gebouw is van beton. Aan de
westzijde van het hoofdgebouw werd een aanbouw gebouwd die een meter breder is dan het
hoofdvolume. De aanbouw is eveneens lager dan het hoofdvolume en heeft een zacht aflopend
lessenaarsdak van metalen golfplaten. De westelijke gevel bestaat uit een stalen structuur ingevuld
met baksteen, vensters en twee deuren.

Figuur 3-66

Pomphuis van de Belgium Benzine Company (ID1408) (gesloopt)

In de noordwestelijke punt van Lot XI werd circa 1920 een 'werkplaats' gebouwd (ID1407) voor het
vullen van vaten met mazout. Overeenkomstig de eenvormige stijl van alle gebouwen uit die periode,
kreeg de baksteenarchitectuur de typische aandaken in de zijgevels en verdiepte muurvelden in de
langsgevels. De vloer is uit gewapend beton, metalen spanten dragen het dak. Opvallend bij dit
gebouw is het omlopende houten terras, bijna twee meter boven de begane grond. Het gebouw dat
anno 2011 op deze plaats aanwezig is, heeft eveneens een dergelijk terras en is een grondige
verbouwing van het originele gebouw.
Ten zuiden van de brede scheidingsgracht, op Lot IX, bouwde de Belgian Benzine Company
gelijkaardige installaties in de westelijke hoek. Er werden twee benzinetanks gebouwd, een pomphuis
en een installatie van meettanks (reservoirs jauges) zoals op Lot XI, een werkplaats voor het vullen
van vaten en bidons en een reparatieatelier. Een plan van 1921 laat zien dat deze gebouwen op
andere plaatsen binnen het Lot IX werden gerealiseerd dan voorzien in het dossier van 1920. Enkel het
pompgebouw bleef bewaard, dichtbij de Naftaweg. Het is een bakstenen, witgeschilderd gebouw met
de pittoreske vormgeving die alle gebouwen op de site van circa 1920 typeert. Ook de werkplaats en
het atelier kregen deze vormgeving.
De plannen van 1920 leggen de basis voor de uitgebreide collectie mazout- en benzinetanks op de site.
Via leidingenbundels staan de tanks in contact met andere zones van het gebied. De huidige tanks op
de site staan grotendeels nog op hun oorspronkelijke locatie, telkens op een door aarden taluds
omgeven terrein. Op Lot XI worden er in een eerste fase zeven gebouwd voor mazout en op Lot IX
twee voor benzine. Alle tanks zijn opgetrokken in metalen platen 'Ingotsteel'. Qua constructiemethode
zijn zowel geklinknagelde (vier) als gelaste (drie) stalen tanks te onderscheiden, wat duidt op de
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gefaseerde aanleg van het tankpark en waarvan de geklinknagelde de oudste zijn. De tanks zijn aan
de bovenzijde afgezet met een reling en via trappen langs de bovenzijde toegankelijk en op die manier
ook met elkaar verbonden. Op Lot IX zijn tussen de tanks twee hoge 'bakstenen trapconstructies'
aanwezig (ID1416, ID1417), wat opvallend is gezien voor alle andere trappen naar en tussen tanks
voor metaal werd gekozen. Er wordt vermoed dat deze bakstenen trappen een brandwerende functie
hebben en dateren van rond de Tweede Wereldoorlog. Het zijn vrijstaande smalle, massieve bakstenen
constructies, zijdelings gesteund door verjongende steunberen en bestaande uit een trapgedeelte in de
vorm van een ijzeren steektrap, al dan niet met tussenbordessen, die (mogelijk via een trapladder?)
verder leidt naar een hoger gelegen uitkijkbordes. Voortgaande op een intekening van de trappen op
een bewaard plan van 1949 blijken deze verbonden geweest te zijn met de naastliggende tanks. De
bovenzijde van de trap is bekleed met een hardstenen deksteen. In de basis van één van de trappen is
een muuropening.

Figuur 3-67
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Geklinknagelde mazouttanks (ID 1416, ID1417) met stenen trappen
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Lot XI: Werkplaats Vacuum Oil Company, Olieweg 4 (ID1327, RELICT_ID213642)

Figuur 3-68

Bedrijfsgebouwen Vacuum Oil Company. De cijfers verwijzen naar de ID in de databank.

Op de hoek van de d'Herbouvillekaai en de Olieweg werd een deel van Lot XI rond 1924 in gebruik
door de Vacuum Oil Company. Dit was een bedrijf met zetel in Parijs, vertegenwoordigd door Chandler
et Raisin, 'architectes du Gouvernement Français'. Rond 1924 bouwden deze architecten er een groot
magazijn en zes tanks. De tanks zijn ondertussen verdwenen; de werkplaats is er wel nog (ID1327).
Aan de d'Herbouvillekaai leidt een spoor rakelings langs dit gebouw.
'De werkplaats een gebouw van drie beuken van telkens tien traveeën onder pannen zadeldaken
gedragen door originele Engelse spanten voor de buitenmuren en Polonceauspanten intern, die
steunen op geklinknagelde kolommen. Centraal zijn de iets verhoogde 'lanterneaux de ventilation'
bewaard. De inventarisatie van Erfgoed & Visie wees uit dat dit één van de best bewaarde metalen
constructies is op Petroleum Zuid. De buitenmuren zijn in baksteenmetselwerk opgetrokken,
doorbroken door rechthoekige venster- en poortopeningen. Op de hoek zijn een aantal afgescheiden
ruimtes voorzien: op het gelijkvloers zitten de bureaus van directeur en medewerkers en de toiletten,
een trap leidt naar een tussenverdieping waar een appartement voor de conciërge is voorzien.

Figuur 3-69
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Lot XI: Werkplaats en tanks van de Bedford Petroleum Company, D’Herbouvillekaai 94
(ID1310 en ID1319, RELICT_ID 213479)

Figuur 3-70

Werkplaats en tanks van de Bedford Petroleum Company

Rond 1926 neemt de Bedford Petroleum Company een deel van Lot XI in gebruik, een lot dat voor het
grootste deel in gebruik is door de Belgian Benzine Company. Dit bedrijf heeft haar administratieve
zetel in Parijs en bouwt rond 1924 op Lot XId werkplaatsen, een gebouw met atelier, ketelhuis en
pompzaal, een gebouw met bureaus en conciërgewoning, drie tegen elkaar aangebouwde werkhuizen
en drie petroleumtanks. De drie tanks, gelegen aan de Leigracht, en de werkhuizen aan de
d'Herbouvillekaai, zijn anno 2011 nog bewaard (ID1310).
Drie naast elkaar petroleumtanks van 10m hoog en 14m doorsnede met geklinknagelde stalen wanden
en een balustrade aan de rand, gelegen op een met aarden taluds omgeven perceel aan de Leigracht.
De tanks dateren van rond 1924 en zijn sterk verroest.

Figuur 3-71

Geklinknagelde tanks van de Bedford Petroleum Company (ID1310)

De tegen elkaar geplaatste werkplaatsen dateren eveneens van rond 1924 (ID1319). Achter de nieuwe
gevelbekleding is de oude originele structuur bewaard bestaande uit metalen spanten en
buitenwanden opgevuld met baksteenmetselwerk. Het gebouw aan de noordkant van het perceel,
parallel met de d'Herbouvillekaai ingeplant, was een opslagplaats voor houten en stalen vaten. Haaks
daarop twee werkplaatsen, een hoge met ateliers voor het vullen, repareren, schilderen en plakken
van vaten en een lagere, smalle met installaties voor het wassen en drogen van de vaten.
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Lot A - Bedrijfsgebouwen van de Société pour l'Importation des Huiles de Graissage,
Petroleumkaai 7 (RELICT_ID 213449)

Figuur 3-72

Bedrijfsgebouwen van de Société pour l'Importation des Huiles de Graissage

Lot A is gelegen aan de Petroleumkaai, ter hoogte van de Petroleumpier. Het is een groot, breed
perceel begrensd door de Benzine- en de Naftaweg. Anno 2011 is de site in gebruik door Kuwait
Petroleum (Q8). De gebouwen en installaties gaan echter terug tot de eerste jaren van Petroleum
Zuid.
Loten A en I tot VI zijn de loten van Petroleum Zuid die het eerst werden ingericht en in concessie
genomen. In 1910 zijn deze loten voorzien van volledige petroleuminstallaties. Het lot A is
onderverdeeld in kleinere percelen, gebruikt door verschillende bedrijven. In 1903 krijgt de Société
pour l'Importation des Huiles de Graissage een milieuvergunning voor petroleuminrichtingen op dit
perceel. Ook de S.A. d'Entreposage et de Transport, de American Petroleum Company en Levita en Co
zijn actief op Lot A. In 1913 neemt de Société Anonyme d'Armement, d'Industrie et de Transport het
vroegere terrein over van de Société pour l'Importation des Huiles de Graissage.
De westelijke helft van Lot A wordt in 1903 in concessie gegeven aan de Société pour l'Importation des
Huiles de Graissage, die er een installatie bouwt. Vanaf de 'cour aux fûts vides' zorgden een houten
staketsel en een mobiele ijzeren passerelle voor de overslag van goederen vanaf de Petroleumpier.
Aan de zuidkant van het Lot A, langs de Benzineweg, liepen spoorlijnen. Een kraan zorgde daar voor
de overslag van de goederen. Het bedrijf bouwde ook installaties uit aan de overkant van de
Benzineweg, op het kleine Lot B. Deze terreinen zijn geruimd.
In de westelijke hoek werd al in 1903 een terrein met elf petroleumtanks bebouwd met doorsnedes
van 17, 14 of 11 m. Ten westen van deze tanks werd in de jaren 1920 nog een rij toegevoegd. Deze
tanks zijn allemaal weggehaald. Op een uitbreiding van Lot A ten westen, zijn wel nog drie
geklinknagelde tanks aanwezig, maar die dateren van na 1938. Zij liggen op een met betonnen muren
omgeven terrein en worden nog steeds gebruikt.
Centraal op het druk bebouwde lot A staan vijf loodsen waarvan er drie over de hele breedte van het
perceel doorlopen, van de Petroleumkaai tot aan de Benzineweg (ID1313). Deze werden rond 1903
gebouwd voor de Société pour l'Importation des Huiles de Graissage. De schildering van een reclame
van Gulf op de buitengevel herinnert aan één van de voorlopers van het huidige bedrijf Q8. Het betreft
loodsen van diverse breedtes en hoogtes in zelfdragende metaalstructuur ingevuld met
baksteenmetselwerk. Tegen de vijf loodsen van rond 1903 is een latere loods onder plat dak
aangebouwd.
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De vijf loodsen hebben diverse types spanten: Polonceauspanten met I-vormige drukstaven en ronde
trekstaven in de meest westelijke loods en Engelse spanten met vallende diagonalen en al dan niet
geknikte onderrand in de andere vier. De spanten rusten op de buitengevel, op een kolom (interieur)
of op een vakwerkligger. De muren (zowel de buitengevels als de binnenwanden) zijn opgebouwd uit
een metalen vakwerk en met baksteenmetselwerk ingevuld. Van oost naar west hadden ze volgende
functies: 1) opslagplaats voor volle vaten en metalen vaten, 2) werkplaats voor 'clarification' en
'refroidissement', 3) 'expeditions' en 'remplissage' ,4) schilderwerkplaats, 5) 'tonnelerie';. De
magazijnen behoren tot de oudste constructies die op de site van Petroleum Zuid zijn bewaard. Door
hun ligging aan de Petroleumpier bepalen ze al meer dan een eeuw het zicht op Petroleum Zuid vanaf
de Schelde. Door de jaren heen zijn ten oosten een tweetal nieuwe loodsen toegevoegd (jaren 1920)
en werden een aantal delen van de oude loodsen afgebroken en vervangen door nieuwe structuren;
de voor- en achtergevels zijn echter nog intact.

Figuur 3-73

5 loodsen van dec Société pour l'Importation des Huiles de Graissage (ID1313)

Het perceel van de Société pour l'Importation des Huiles de Graissage werd in 1903 aan de oostkant
afgesloten met een conciërgewoning aan de Petroleumkaai, een huis dat er anno 2011 nog altijd staat,
zij het met verbouwingen (ID1314). Achter de conciërgewoning, een laag gebouw met opslagplaats en
ateliers (ID1315). Dit gebouw is anno 2011 ook nog bewaard. Het gaat om een opeenvolging van
volumes van een of twee bouwlagen, opgetrokken uit metalen dakspanten en vakwerk opgevuld met
baksteenmetselwerk. De tussenvloer steunt grotendeels op troggewelven gedragen door metalen Iprofielen.

Lot B
Het lot B dat ten zuiden van de Benzineweg ligt, in de bocht met de Naftaweg, is volledig geruimd.

Lot C - Loodsen en complex met schoorsteen, D’Herbouvillekaai 103 (ID1165 en ID1317,
RELICT_ID 213474)
Lot C is een vrij klein, rechthoekig perceel tussen de Petroleumkaai en de d'Herbouvillekaai, begrensd
door de Oude Veer ten oosten en de Naftaweg ten westen. Ten oosten van dit perceel lag hangar 1
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van de lange, doorlopende ijzeren hangars die langs de Scheldekaaien gelegen waren. Op dit lot
blijven een complex met schoorsteen en een reeks loodsen bewaard.
Lot C werd in 1913 door de stad in concessie gegeven aan de 'Société pour le Commerce et l'Industrie
des Huiles Minérales', een Antwerps bedrijf met administratieve zetel in de Leysstraat nr. 10,
vertegenwoordigd door Petit. Het westelijke deel van het lot wordt door het Londense bedrijf Blagden
& Waugh in concessie genomen voor een periode van 10 jaar vanaf 1920. Ongeveer tegelijkertijd
neemt de Belgian Benzine Company, een bedrijf uit Haren, het gebruik van de rest van het op dat
moment nog lege perceel over.
In 1922 wordt een bouwaanvraag ingediend door de Belgian Benzine Company voor een ketel- en
pomphuis in de noordoosthoek van lot C; het was het eerste gebouw op Lot C. Dit gebouw was
aangesloten op een pijpleidinginstallatie die leidde van Lot X, over Lot XI en Lot C tot aan de
petroleumpier. Deze constructie, die anno 2011 niet meer bestaat, had grosso modo hetzelfde volume
en dezelfde opbouw als het huidige complex met hoge schoorsteen dat zich aan de noordkant van het
perceel bevindt, grenzend aan de Petroleumkaai en dat dateert van na 1938 (ID1165). Het
gebouwencomplex bestaat uit drie naast elkaar geplaatst gebouwen met aan de noordzijde een hoge
fabrieksschoorsteen. Het centrale gebouw is een rechthoekig volume van twee bouwlagen onder
zadeldak, opgetrokken in een vakwerkconstructie van metalen I-profielen, opgevuld met
baksteenmetselwerk. van twee bouwlagen onder een zadeldak. Tegen dit gebouw staan lage
baksteenbouwen onder platte daken. In de gebouwen staan recente machines geplaatst, waaronder
een Worthingtonpomp, die in werking zijn en in verbinding staan met de hoge ronde bakstenen
schoorsteen. Deze schoorsteen met afdekkooi is met smeedijzeren banden omgord; een ijzeren trap
loopt langs de schoorsteen omhoog. Oorspronkelijke bouwdatum en functie van dit volume zijn niet
gekend.
In 1929 breidt een ander bedrijf de installatie uit: de Atlantic Oil Storage Company laat in de
zuidwesthoek van het perceel vier metalen afdaken optrekken. Het zijn eenvoudige metalen
vakwerkconstructies, aan straatkant met een afsluiting omgeven. Enkel de meest noordelijke hangar is
bewaard gebleven. De drie andere loodsen werden vervangen door magazijnen met sheddaken,
bedekt met pannen op de lange zijde en golfplaten op de korte zijde (ID1317). De loodsen zijn
opgebouwd uit een metalen geraamte van regels en stijlen op een betonnen plint. De vakken zijn
opgevuld met rood baksteenmetselwerk. Er is een aangebouwd perron van beton als laadzone.

Figuur 3-74
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Lot D - Bedrijfsgebouwen Redeventza en Transport en Handel Maatschappij, Petroleumkaai
11 (ID1127, ID1154, ID155, ID1328, ID1329, ID1330, RELICT_ID 213455)
Lot D is het jongste lot van Petroleum Zuid. Het werd pas in 1934 in gebruik genomen. Er zijn een
aantal tanks bewaard uit die periode. De meeste installaties op Lot D dateren echter van na de
Tweede Wereldoorlog en illustreren daarmee een recent stuk geschiedenis van de petroleumsite. Lot D
is het meest westelijke stuk van Petroleum Zuid en ligt buiten de grenzen van het oorspronkelijke
petroleumterrein, op grondgebied van Hoboken. Door het toenemende succes van Petroleum Zuid was
een uitbreiding nodig. In 1934 werd een deel van de polder van Hoboken bij de stad Antwerpen
gevoegd om het bedrijventerrein uit te breiden. Het was bedoeld als terrein voor petroleumraffinaderij.
Het Belgische-Roemeense bedrijf Redeventza, vanaf 1950 Albatros genoemd, nam de concessie van
het lot.
Door een groot hoogteverschil tussen het terrein dat grenst aan de Schelde en het zuidelijke terrein,
ontstaat een boventerrein en een benedenterrein. Het boventerrein werd door Redeventza ingenomen
en in de jaren 1930 ingericht. In 1934 worden 42 tanks en een pomphuis gebouwd. Hetzelfde jaar
volgt een ketelhuis, een bakstenen gebouw met bijhorende schoorsteen. De ketels zijn afkomstig van
het bedrijf Babcock & Wilcox. In 1935 werd een bouwaanvraag ingediend voor de 'arrangement
general du traitement chimique', en voor een groot administratief gebouw, opgericht door Van Riel en
Van den Bergh, Entreprise Générales de Construction. Van al deze infrastructuur blijven enkel een
aantal geklinknagelde petroleumtanks over. Vanaf 1974 begint Albatros alles te slopen, met een laatste
sloopvergunning die dateert van 1979. Het bedrijf was sinds 1965 bezig met de planning van de bouw
van een volledig nieuwe raffinaderij in het noordelijke havengebied in de buurt van de Zandvlietsluis.
In de jaren 1940 en 1950 is de Transport en Handel Maatschappij op het benedenterrein van Lot D
gevestigd. Dit bedrijf gebruikte ook het terrein aan de zuidoostkant van de Benzineweg, ten oosten
van het benedenterrein van het bedrijf. Tussen de twee terreinen liepen de spoorlijnen voor het
goederenverkeer.
Het noordelijke 'boventerrein' van lot D werd het eerst ingericht. Met een bouwaanvraag uit 1934 door
Redeventza werd het terrein afgebakend en klaar gemaakt voor de plaatsing van in totaal 42 tanks en
een pomphuis. Het pomphuis is niet meer bewaard; er zijn op dit perceel anno 2016 nog steeds heel
wat petroleumtanks bewaard, waarvan sommigen geklinknageld en dus wellicht teruggaand tot 1934
(ID1154). Ook de betonnen en bakstenen muren omheen de tankterreinen staan er anno 2011 nog.
Pomphuis en 32 tanks werden volgens de bouwaanvraag geconstrueerd door de Londense firma Foster
Wheeler Limited. Een reeks van tien met elkaar verbonden tanks in het oostelijke deel van het terrein
werd door de firma Harold Moore uitgevoerd, gevestigd in Londen en Antwerpen. Er kan niet eenduidig
achterhaald worden welke van de huidige tanks teruggaan tot het interbellum, omdat nieuwe tanks
meestal op de oude basissen gemonteerd worden.
Eind jaren 1930 werd het benedenterrein in gebruik genomen. Op het zuidelijke deel van het
benedenterrein zijn acht tanks van verschillende volumes (onder meer van 1000 m³) bewaard,
opgetrokken in geklonken metalen platen en gebouwd tussen 1939 en 1947. De constructeur van deze
tanks was S.A. Awans Francois. De constructies zijn langs de bovenzijde toegankelijk en afgeschermd
met leuningen. Ze zijn bereikbaar via enkele trappen en de tanks zijn met elkaar verbonden door
overlopen. Onderaan elke tank is een klep aangebracht voor het ledigen van de tanks. Ze dienen onder
andere voor de opslag van afvalwater. Met leidingenbundels staan de tanks in contact met andere
zones van het gebied.
In 1945 dient de Transport en Handel Maatschappij een bouwaanvraag in voor de uitbreiding der
inrichting op boventerrein: kantoorgebouw en woning (ID1329). Een eerste ontwerp van architect Jan
Jacobs voorzag deze gebouwen op de hoek waar de Benzineweg zich in twee splitst. Deze locatie
kenmerkt zich door een groot hoogteverschil tussen het noordelijke en het zuidelijke perceel van Lot D.
In dit ontwerp werden het kantoorgebouw en de woning op de rand van het boventerrein voorzien,
uitkijkend over de bedrijfsgebouwen ten zuiden. In ontwerp ging het om twee modernistische
gebouwen in baksteenbouw onder platte bedaking, met typerende afgeronde hoeken met
vensterpartijen. Dit plan werd niet uitgevoerd; een jaar later werd een gewijzigde versie ingediend
voor de bouw van enkel een kantoorgebouw, ingepland op de uiterste hoek van het perceel, waar in
de eerdere bouwaanvraag de woning was gesitueerd. Het kantoorgebouw is anno 2011 nog bewaard.
Het modernistische, rood bakstenen gebouw telt drie bouwlagen onder plat dak, waarvan er één deels
onder de begane grond, met schuil-, was- en voorraadkelders. Op de gelijkvloerse verdieping waren
burelen voorzien, een ruimte voor portier en douane, toiletten, wachtkamer en vestiaire. Op de
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verdieping werd een woning ingericht. Eenvoudige vormgeving, met afgeronde hoek met terras op de
bovenverdieping; rechthoekige muuropeningen.
Ten westen naast het kantoorgebouw werd rond 1963 een nieuwe kantoorruimte (ID1155) opgericht
met een hedendaagse, strakke vormgeving. Het is dezelfde architect Jan Jacobs die de plannen tekent.
Het gaat om een L-vormig volume onder platte bedaking. Ook dit kantoorgebouw ligt op de rand van
het boventerrein; door de volledig beglaasde achtergevel kijkt men over de bedrijfsgebouwen ten
zuiden uit. Behalve kantoorruimte, zijn er een eetzaal en technische ruimtes ondergebracht.
In 1950 werd een bouwaanvraag ingediend voor een aantal nieuwe dienstgebouwen op het
benedenterrein. Architecten Jan Jacobs en Gabriël Vinck tekenen de plans. Van de autogarage, de
pompenkamer en de twee liggende tanks, is de pompenkamer verdwenen. De garage (ID1330),
gelegen aan de oostkant van het benedenterrein, is een rechthoekige loods onder een zadeldak met
een metalen vakwerkstructuur, waarvan drie van de vier zijden opgevuld zijn met baksteenmetselwerk.
De vierde zijde is een lichte wand in golfplaten. In de langsgevels zitten rechthoekige
vensteropeningen, waarvan het oorspronkelijke metalen schrijnwerk is bewaard. Het spant in de
metselwerkgevel is van een ander type dan de drie spanten in de ruimte. Op het plan in het
bouwdossier kreeg de loods een schuine zuidzijde; anno 2011 is de plattegrond rechthoekig. Ten
westen van de garage zijn de twee liggende tanks geïnstalleerd, één voor lamppetroleum en één voor
traktorpetroleum. Deze zijn nog altijd op die plaats te zien.
Een opvallende, zeer interessante constructie op het na-oorlogse benedenterrein is de vulplaats voor
tankwagens (ID 1127). Jammer genoeg werd de bouwaanvraag van dit gebouw niet teruggevonden,
waardoor de bouwdatum en de constructeur of ontwerper niet gekend zijn. Het betreft een met
golfplaten bedekt afdak met mank zadeldak, gedragen door negen metalen spanten. In het dak is een
opmerkelijke, beglaasde negenhoekige controlecabine verwerkt, die gedeeltelijk boven het dak
uitkomt. Via een ladder van op een horizontale overloop kan men bij de cabine komen. Aan de
kolommen zijn buizen bevestigd die via een brug verbonden worden met de distributieleidingen. Op de
bodem zijn met boordstenen en stoeptegels verhoogde zones gecreëerd waartussen de vrachtwagens
kunnen stationeren.

ID 1155

ID 1127

ID 1329

ID 1330

Figuur 3-75
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Ketelhuis en schoorsteen, Benzineweg z.n. (ID1306 RELICT_ID213457)
In een bocht van de Benzineweg, ter hoogte van Lot D, is een ketelhuis gelegen met
fabrieksschoorsteen. Dit is één van de vier nog aanwezige schoorstenen op Petroleum Zuid. Het
gebouw ligt op de kop van een reeks spoorlijnen die nu grotendeels verdwenen zijn. Vermoedelijk was
de oorspronkelijke functie gelinkt aan het goederenverkeer. Het gebouw dateert van na 1938,
vermoedelijk zelfs na 1950. Een bouwdossier werd niet gevonden waardoor een preciezere datering
vooralsnog niet mogelijk is.
De hoge, rood bakstenen, ronde schoorsteen is verstevigd met een betonnen ring op de plek waar hij
vroeger vermoedelijk uitknikte. Het ketelhuis is een rechthoekig volume van één bouwlaag onder een
zadeldak, bedekt met golfplaten. Het dak wordt gedragen door Polonceauspanten met centrale
verbindingen. De wanden bestaan uit een betonskelet met bakstenen vulmetselwerk. De ruimte is door
middel van een binnenwand in baksteenmetselwerk opgedeeld. De vloer bestaat uit baksteen met
centraal een betonnen sokkel en goot voor een verdwenen machine.

Figuur 3-76

Ketelhuis met schoorsteen (foto VIOE)

Loods ATAB, d’Herbouvillekaai 80 (ID1311 RELICT_ID213472)
Aan de oostelijke grens van het terrein van Petroleum Zuid staat een lange loods van het Antwerpse
Teer- en Asfaltbedrijf (ATAB). Het lange volume grenst aan de d'Herbouvillekaai, met een straatgevel
die een egale opbouw kent van metalen vakwerk opgevuld met rood baksteenmetselwerk. De
zuidelijke langsgevel daarentegen wordt getypeerd door een zeer heterogeen uitzicht, waaruit blijkt
dat de loods is samengesteld uit volumes van verschillende hoogtes, dieptes en dakhellingen, wat
resulteert in een onregelmatig grondplan. De westelijke helft gaat terug tot een loods van 16 traveeën
die rond 1964 wordt gebouwd. Er worden voor de nieuwe loods drie verschillende metalen spanten
gebruikt, de buitenmuren bestaan uit metalen vakwerk, opgevuld met rood halfsteens metselwerk.
ATAB breidt het volume rond 1969 naar het westen toe uit, waarbij een deel van het bestaande
volume gesloopt wordt. Omdat de loods gebouwd wordt in de noordoostelijke punt van het perceel,
dat taps toeloopt, heeft het gebouw een onregelmatige, versmallende vorm.
Er zijn in deze loods vijf types vakwerkspanten terug te vinden, samengesteld uit geklinknagelde Lprofielen. De dakbedekking bestaat uit opake en transparante golfplaten.
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Figuur 3-77
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Loods ATAB (ID1311)
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3.4

Station Antwerpen-Kiel

3.4.1

Historiek
Station Antwerpen-Kiel aan spoorlijn 52 in het district Antwerpen, aan het Kielsbroek ten
noordwesten van de Antwerpse wijk het Kiel gelegen, begon aan het einde van 1918 zijn bestaan als
goederenstation om de druk op het station Antwerpen-Zuid te verlichten en de petroleuminstallaties op
Petroleum-Zuid beter te kunnen bedienen.

Figuur 3-78

3.4.2

Station Antwerpen-Kiel

Bouwkundig erfgoed
Schoorsteen en torentje tussen spoorwegbundels, D’Herbouvillekaai z.n. (ID1308, RELICT_ID
213470)
Ten zuiden van de d'Herbouvillekaai ligt een groot terrein dat toebehoort aan de spoorwegen. Het
bestaat uit een enorme bundel spoorlijnen die vanuit het goederenstation Kiel vertrekken naar de
bedrijven op Petroleum Zuid en naar de hangars of afdaken die over de volledige lengte van de
Scheldekaaien aanwezig waren. Het goederenverkeer werd geregeld vanuit het station Kiel, waarvan
nog één gebouw bewaard is langs de Ledeganckkaai, dat beschermd werd als monument.
Tussen de sporenbundels waren talrijke kleine constructies aanwezig, zoals gebouwtjes voor de
stationschef, voor de douane, lantaarns en kleine reparatie-ateliers. De twee bakstenen constructies
die zich ten zuiden van het bewaarde magazijn voor de toldienst (d'Herbouvillekaai nr. 43) bevinden,
zijn wellicht overblijfselen van dergelijke ateliers tussen de spoorlijnen. Wellicht dateren zij van tijdens
de aanleg van de spoorwegbundel, circa 1904. De meest oostelijke constructie, een bakstenen
schoorsteen met smeedijzeren spanbanden was wellicht op een ketelhuis aangesloten. De tweede
bakstenen constructie is breder en loopt taps toe naar boven toe. De constructie is omgeven door
hardstenen en ijzeren elementen. Het is niet duidelijk welke functie deze constructie had. Er wordt
vermoed dat het om een cupola gaat, een oventje om metaal te smelten. Het zou dan om een uniek
exemplaar in Vlaanderen gaan.
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Figuur 3-79

Cupola of metaalsmeltoven (?) (ID1308)

Magazijn voor toldienst, D’Herbouvillekaai 43 (ID1309, RELICT_ID213469)
Langs de d'Herbouvillekaai springt het voormalige magazijn voor de toldienst omwille van het fraaie
decoratieve metselwerk in het oog. Deze loods werd gebouwd naar plannen van 1906-1909 als
'magazijn voor den toldienst, onderbroken doorvoer'.
De opslagplaats werd opgetrokken in opdracht van de directie van openbare werken van de stad
Antwerpen. Ingenieur-dienstoverste Le Paige tekende in 1906 de situatieplannen en maakte het
lastenboek op. Hoofdingenieur-Bestuurder der Stadshavenwerken F. Dewinter tekende de plans van
het gebouw, die zeer gedetailleerd zijn en de technische specificaties van alle metalen en houten
elementen bevatten. De uitvoering werd toevertrouwd aan aannemer de Voussure. De loods lag recht
tegenover hangar 6, op de kop van het voormalige spoorstation Antwerpen-Kiel; een spoor liep aan de
kaaikant tot voor het gebouw. In 1911 denkt men er aan het gebouw met 150 m te verlengen naar het
oosten toe, tot vlakbij het wachthuis van de brandweer, wat niet uitgevoerd wordt.
Het betreft een constructie van één bouwlaag van 30 m breed en 60 m lang in metalen vakwerk met
vijf traveeën van 12 m, ingevuld met baksteenmetselwerk. Opvallend is het siermetselwerk met in gele
baksteen uitgevoerde geometrische motieven. Het magazijn is gevat onder een plat dak, met een hele
lichte helling voor de regenafvoer. De dakbedekking bestaat uit houten rechthoekige balken die in
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noord-zuid richting op V-vormige spanten rusten. In de houten structuur zijn rechthoekige
doorbrekingen gemaakt voor daklichten. Het dak wordt gedragen door vijf langse hoofdbalken,
bestaande uit rechthoekige N-vormige spanten met vallende diagonalen; deze steunen op kolommen.
Haaks hierop lopen lagere V-vormige spanten waarvan de onderflenzen kruiselings met elkaar
verbonden zijn.
Het gebouw bestaat uit een grote open ruimte waarin aan één uiteinde een afgesloten ruimte voor
bureaus en sanitair. Er is één met ijzeren tralies afgesloten ruimte van 4,80 m hoog voorzien voor de
kostbare goederen, vergelijkbaar met de betraliede douaneruimtes die onder elk vak van de ijzeren
afdaken op de Scheldekaaien waren voorzien (zie afdak 13A-13B, R 209609).

Figuur 3-80

3.5

Magazijn van de toldienst (ID1309)

Havenkranen
Op 5 juli 1974 besliste het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen om bij de
verschroting van de stedelijke havenkranen minstens één representatief exemplaar per reeks te
behouden en over te dragen aan het Nationaal Scheepvaart Museum, vandaag het Museum aan de
Stroom (MAS). De collectie van het MAS bevat in 2013 negentien historische havenkranen. De collectie
is uniek in de wereld en toont de evolutie van de kraantechnologie. De oudste kraan, een 10-tonskraan
besteld bij Stuckenholz in 1884, werd nog met de hand aangedreven. De laatste kranen van de
collectie dateren uit de jaren 1960. De kranen zijn beschermd erfgoed (OA003213, OA003164)
De havenkranen op de Rijnkaai
Op de Rijnkaai, ter hoogte van de hangars 26-27 en 29, staan twaalf havenkranen van de collectie van
het MAS opgesteld. Het huidige uitzicht van de Scheldekaaien kwam tot stand tijdens grootschalige
infrastructuurwerken om de haveninfrastructuur te verbeteren. Tussen 1877 en 1883 werden de
Scheldekaaien rechtgetrokken en werd een kaaimuur gebouwd langs de rechteroever van de Schelde,
van de Kattendijksluis tot aan het Zuid. Voor de nieuwe havenkaaien moesten honderden huizen
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gesloopt worden. Daarbij verdween de historische stadskern rond het Steen en de iets noordelijker
gelegen historische havenzone “De Werf”.
Een gekasseide strook van 80 m breed werd ingericht met kades, havenkranen, treinsporen en
opslagplaatsen. Er werden over de hele strook twee reeksen sporen getrokken: de rails langs de
straatkant van de afdaken waren bedoeld voor het goederenverkeer tussen de Scheldekaaien en het
goederenstation Zuid, de sporen langs de kaaimuur waren bedoeld om de havenkranen op te rollen.
De twaalf havenkranen langs de Rijnkaai staan op de originele sporen.

3.5.1

Handbediende kranen
Handbediende 10-tonskraan Stückenholz (ID1190, RELICT_ID200512)
De handbediende 10-tonskraan Stückenholz is het enige overgebleven en gaaf bewaarde voorbeeld
van een kleine handbediende havenkraan uit 1884. De kraan maakt deel uit van de collectie
havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS). De kraan is beschermd in 2002 (DA002348).
Deze kraan heeft op verschillende plaatsen in de Antwerpse haven nuttig werk geleverd, onder andere
bij het herstellen van schepen en bij het monteren van grote havenkranen rond de eeuwwisseling. De
kraan illustreert dat kleine handbediende hefwerktuigen deel uitmaakten van de haveninfrastructuur
vanaf 1884. Het betreft hier ook een waardevolle illustratie van de technieken die bij constructie van
een dergelijke kleine havenkraan in 1884 werden toegepast.
De handbediende 10-tonskraan werd in 1884 door de Stad Antwerpen aangekocht bij de firma
Stuckenholz te Wetter a/Ruhr voor 16.700 frank.
Aanvankelijk was de kraan verplaatsbaar. Ze stond opgesteld op een treinwagon en werd gedurende
een 5-tal jaren gebruikt tussen de stadsdroogdokken 4 en 5. Deze droogdokken waren in 1881
ingewijd. De kraan kon daar via een draaischijf van het ene naar het andere spoor versast worden. Het
gebruik aan de Scheldekaaien kon pas na aanpassing van de sporen aldaar in 1889. Werking aan de
Cockerillkaai. Drie jaar later wordt het kraantje nog zelden gebruikt.
In 1892 wordt ze gratis in bruikleen gegeven aan de S.A. Liégeoise voor de montage van 12
hydraulische portaalkranen aan afdak 12 van de Van Dijckkaai. In 1903 maakt de S.A. Cockerill er
gratis gebruik van voor de opbouw van 15 hydraulische halfportaalkranen op de D’Herbouvillekaai.
In 1907 wordt er een elektrische 50-tonskraan mee opgebouwd. In 1912 wordt de 10-tonskraan van
haar mobiel onderstel genomen en als vaste draaikraan opgesteld aan de zuidkant van het (oud)
Lobroekdok dat uit 1879 dateert. De maximale hijslast wordt verhoogd tot 14 ton en de kraan wordt
vooral gebruikt voor het behandelen van witte steen. In 1938 verhuist handbediende kraan naar het
nieuwe Lobroekdok (het oude Lobroekdok wordt in 1957 gedempt).
De hijslast werd om veiligheidsredenen opnieuw tot 10 ton teruggebracht. Tot voor kort werd de kraan
nog gebruikt voor het uitnemen en plaatsen van scheepsmotoren van lichters alsook voor het aan wal
zetten of te water laten van pleziervaartuigen. Recent werd de kraan aan de voet van het MAS
geplaatst.
De giek wordt op en neer bewogen door een trekstang en een ketting. De haak is bevestigd aan een
ketting. De kraan kan zwenken met behulp van een groot horizontaal kamrad dat via conische rollen
op een ronde geklonken kuip loopt. Handbediening van alle manoeuvres via reductie. Materiaalgebruik:
geklonken ijzer (profielen en platen) en hout (voor de besturingscabine: oorspronkelijk was er geen
afgesloten cabine voorzien en werkte men in openlucht). De kraan werd recent volledig gerestaureerd.
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Figuur 3-81

3.5.2

Handbediende 10-tonskraan Stückenholz

Hydraulische kranen
Met stoom aangedreven kranen werden al vroeg ingezet, maar vergden gespecialiseerd personeel en
brachten brandgevaar met zich mee. Vanaf 1878-1879 werd in Antwerpen een hydraulisch systeem in
gebruik genomen waarbij grote stoommachines water onder druk (50kg/cm²) brachten, dat via een 24
km lang netwerk van ondergrondse leidingen overal in de haven werd gebruikt voor de aandrijving van
sluisdeuren, draaibruggen, rioolschuiven, kaapstanders en hijswerktuigen. In 1878 werd het
Noorderpershuis in gebruik genomen. In 1879 kocht het Antwerpse stadsbestuur de eerste
hydraulische kraan aan. In 1883 werd het Zuiderpershuis in werking gesteld, zodat de waterdruk in
heel de haven op een gelijk niveau zat. De waterperskranen werkten zacht en soepel en de
bedrijfszekerheid was bijzonder hoog. Zowel de aankoopprijs als de onderhoudskosten waren laag. Het
systeem bleek tijdens extreme winters wel vatbaar voor bevriezing. In de winter van 1890 bevroren de
waterperskranen en lag de haven drie maanden stil.

De laatste hydraulische kranen in de Antwerpse haven werden in 1975 buiten bedrijf gesteld. Er zijn
vandaag twee waterperskranen (de nummers 97 en 111) in Antwerpen beschermd.

Hydraulische walkraan 111 (ID1380 RELICT_ID215973)
Van dergelijke kranen werden er in 1901 tien stuks geleverd door La Meuse aan 20.740 BF/stuk. Dit
type kranen werd in 1975 uit dienst genomen. Dit is het enige nog resterende en niet omgebouwde
voorbeeld van een op sporen op de havenkade rijdende hydraulische portaalpyramide- of
hoogportaalkraan uit 1912.
•
•
•
•
•
•
•
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Type: Portaalpyramide of hoogportaalkraan verplaatsbaar op sporen langs de kaaimuren
Bouwjaar: 1912
Constructeur: La Meuse
Materialen: geklonken ijzer en hout (stuurcabine)
Nominale last: 2T bij reikwijdte 15m
Hijssnelheid: 0,6 m/s
Maximum hijshoogte: 21 m
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•
•
•

Hoogte: 17 m
Eigen gewicht: 40 T
Aandrijving: koudwaterdruk van circa 50kg/cm2 die geleverd werd door de hydraulische
centrales Noorderpershuis en Zuiderpershuis.

Figuur 3-82

Hydraulische walkraan 11 (na restauratie)

De hydraulische walkraan 97

(ID1388 RELICT_ID215972)

De hydraulische walkraan 97 is in 1907 gebouwd door Union Métallurgique uit Luik. De kraan maakt
deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS)
Van dergelijke kranen waren er circa 95 stuks in dienst met hijskracht 1,5 T (1882-1897, sommige ook
bruikbaar voor 3 T) en circa 118 stuks van 2 T (1892-1908, waaronder een aantal ook bruikbaar voor 4
T). Deze kranen werden geleverd door verschillende constructeurs: Bon en Lustrement (Parijs), La
Meuse, Liégeoise, Union Métallurgique aan 11.300-19.000 BF/stuk. Dit type kanen werd in 1975 uit
dienst genomen. Dit is het enige nog resterende voorbeeld van een op sporen op de kades rijdende
hydraulische portaalkraan uit 1907, gebouwd door één van de belangrijke Belgische constructeurs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Type: Portaalkraan verplaatsbaar op sporen langs de kaaimuren
Bouwjaar: 1907
Constructeur: Union Métallurgique Luik
Nominale last: 2T bij reikwijdte 11,30 m; 4T bij reikwijdte 5,65 m
Hijssnelheid: 0,6 m/s
Maximum hijshoogte: 18 m
Hoogte: 14 m
Eigen gewicht: 37 T
Aandrijving: koudwaterdruk van circa 50kg/cm2 die geleverd wordt door de hydraulische
centrales Noorderpershuis en Zuiderpershuis.
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Figuur 3-83

3.5.3

Hydraulische kraan 97 (voor restauratie)

Elektrische kranen
Vanaf de industriële revolutie ontwikkelde de kraantechnologie aan een hoog tempo. IJzeren kranen
vervingen de houten exemplaren. Aanvankelijk waren het nog handkranen, maar al snel werden die
vervangen door stoomkranen, waterperskranen en uiteindelijk elektrische kranen. De ontwikkeling van
de kraantechnologie werd aangespoord door een daling van het aantal matrozen op de schepen. In de
periode van de zeilschepen hadden vrachtschepen voldoende matrozen om de vracht grotendeels met
eigen mankracht te laden en lossen. Met de opkomst van de stoomschepen werd de bemanning kleiner
en groeide de rol van de kranen. Tussen 1880, toen de stoomschepen opkwamen, en 1912, toen de
zeilschepen hun belang vrijwel verloren hadden, steeg het aantal kranen in de Antwerpse haven van
17 tot 300. In 1931 stonden er in Antwerpen al 595 hijswerktuigen opgesteld.
In 1907 werd de eerste Antwerpse elektrische kraan in gebruik genomen. De elektrische kranen
werden vanaf het jaar 1908 per stuk oplopend genummerd. Naast het nummer kregen de kranen per
reeks ook twee letters als kenteken toegewezen. Zo is de 45 AA de oudste elektrische kraan van de
collectie. De latere reeksen werden aangeduid met nummers zoals BD, CC, CD, CK, FA, GA, HA.
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Figuur 3-84

Collectie havenkranen van het MAS

Elektrische walkraan 45 AA (ID1381 RELICT_ID215974)
De elektrische walkraan 45 AA werd in 1908 gebouwd door Compagnie International d’Electricité uit
Luik. De kraan maakt deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
Constructeur: Compagnie International d’Electricité Luik. Werd in 40 exemplaren aangekocht voor een
totaal van 4.049.000 BF (samen met 20 vergelijkbare kranen ACEC en 20 kranen MAN). Eerste
eigenlijke elektrische walkraan; in 1905 werd bij wijze van proef een hydraulische kraan omgebouwd
naar elektriciteit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type: Portaalkraan
Bouwjaar: 1908
Hijskracht: 5 T
Actieradius (vlucht): 14,775 m
Eigen gewicht: 32 T
Spoorbreedte: 5 m
Hijsvermogen: 2 of 4 T naargelang gebruikt systeem (2T x 14,775 m)
Hijssnelheid: 0,86 m/s
Zwenksnelheid: 1,5 m/s
Rijsnelheid: 0,38 m/s
Spanning: 550 V
Materialen: Geklonken ijzer en hout (stuurcabine).
Bijzonderheden: vaste giek, verstelbaar met schroeven.

Elektrische walkraan 158 BD (ID1377 RELICT_ID215975)

De elektrische walkraan 158 BD werd in 1926 gebouwd door Titan Anversois uit Hoboken.
De kraan maakt deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom
(MAS).
•
•
•
•
•
•
•
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Type: Schroefkraan
Bouwjaar: 1926
Constructeur: Titan Anversois Hoboken
Hijskracht: 3 T
Actieradius (vlucht): 16 m
Eigen gewicht: 49 T
Spoorbreedte: 5 m
Havenerfgoed
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•
•
•
•
•

Hijssnelheid: 0,75 m/s
Zwenksnelheid: 2 m/s
Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 80 à90 s
Materialen: Houten cabine

Bijzonderheden: Enig bewaarde kraan met schroefstangentopwerk. Geen horizontale lastweg en geen
beweegbare tegengewichten.
Elektrische walkraan 176 CC (ID1382 RELICT_ID215976)
De elektrische walkraan 176 CC werd in 1926 gebouwd door Figee uit Haarlem. De kraan maakt deel
uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschrijving elektrische walkraan 176 CC
Type: Portaalkraan/Topkraan
Bouwjaar: 1926
Constructeur: Figee Haarlem nr. 1355
Hijskracht: 3 T
Actieradius (vlucht): 16 m
Eigen gewicht: 49 T
Spoorbreedte: 5 m
Hijssnelheid: 0,75 m/s
Zwenksnelheid: 2 m/s
Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 18 s
Bijzonderheden: Hijswerk met bandrem. Tegengewicht vlak en centraal.

Elektrische walkraan 184 CD (ID1378 RELICT_ID215977)
De elektrische walkraan 184 CD werd in 1926 gebouwd door Cockerill-Babcock. De kraan maakt deel
uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type: Portaalkraan/Topkraan
Bouwjaar: 1926
Constructeur: Cockerill-Babcock
Hijskracht: 3 T
Actieradius (vlucht): 16 m
Eigen gewicht: 60 T
Spoorbreedte: 5 m
Hijssnelheid: 0,75 m/s
Zwenksnelheid: 2 m/s
Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 18 s
Materialen: Houten besturingscabine
Bijzonderheden: Giek met mussenbek. Gevulde cabine met weinig vrije ruimte.

Elektrische walkraan 223 CK

(ID1383 RELICT_ID215978)

De elektrische walkraan 223 CK werd in 1928 gebouwd door Würth. De kraan maakt deel uit van de
collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Type: Portaalkraan met vaste giek
Bouwjaar: 1928
Constructeur: Würth
Hijskracht: 3 T
Actieradius (vlucht): 18 m
Eigen gewicht: 90 T
Spoorbreedte: 5 m
Hijssnelheid: 0,75 m/s
Zwenksnelheid: 2,5 m/s
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•
•
•
•

Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 20 s
Materialen: Houten besturingscabine
Bijzonderheden: Topbeweging met tegengewicht. Origineel schakelbord met messen.

Elektrische walkraan 290 CO

(ID1385 RELICT_ID215979)

De elektrische walkraan 290 CO werd in 1931 gebouwd door Kampnagel. De kraan maakt deel uit van
de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwjaar: 1931
Constructeur: Kampnagel
Hijskracht: 3 T
Actieradius (vlucht): 19,5 m
Eigen gewicht: 70 T
Spoorbreedte: 5 m
Hijssnelheid: 0,80 m/s
Zwenksnelheid: 2,7 m/s >
Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 22 s
Bijzonderheden: Topbeweging hangt in de machinekamer. Twee aan kettingen opgehangen
tegengewichten in de machinekamer. Erker gescheiden van machinekamer.

Nijvelkraan DE 296 (ID1387 RELICT_ID215968)
De reeks die in 1928-29 werd besteld werd aangeduid met de letters DC-DE en gebouwd door de
Ateliers métallurgiques de Nivelles. Die firma was gespecialiseerd in de bouw van treinmaterieel
(wagons en locomotieven), maar leverde ook de stalen afdaken voor loodsen aan het Leopolddok en
havenkranen.
De zogenaamde Nijvelkranen werden in twee fases van ieder 24 kranen besteld. Op 12 november
1928 besliste het Antwerpse stadsbestuur tot de aankoop van 24 elektrische kranen van 3 ton. Het
prijskaartje voor de bestelling van het type DC was 9.491.055 Belgische frank. De DC-kranen werden
op 12 december 1930 in bedrijf genomen. Op 5 augustus 1929 bestelde het stadsbestuur 24
bijkomende 3-tonskranen voor een bedrag van 15.236.000 frank. Dit type DE-kranen werd op 12 mei
1931 in bedrijf genomen.
De kranen werden opgesteld op de noord- en zuidkaaien van het Kanaaldok B, het huidige Leopolddok.
De 24 DC-kranen kregen in 1930 samen met drie kranen van de reeks CM-Le Titan Anversois hun
plaats op de zuidkaaien van het Leopolddok. De 24 DE-kranen werden een jaar later op de
noordkaaien (206-224) geïnstalleerd. Het stouwbedrijf Agence Maritime Internationale (AMI) nam die
kaaien in 1947 in concessie. Van hieruit vertrokken vanaf 1953 de schepen van de Compagnie
Maritime Belge (CMB) richting Congo.
De Nijvelkranen zijn zogenaamde topkranen, waarvan de giek (ook kraanarm genoemd) op en neer
kan bewegen. Het nieuwe concept om de giek te toppen kampte bij de aanvang echter met een
technisch probleem. Tegen 1934 braken reeds 41 aandrijfassen van het topmechanisme. Een
onderzoek wees uit dat de aandrijfas (90mm) van het topmechanisme bij de DC-DE-kranen te licht
was uitgevoerd. Alle 48 kranen kregen nadien een as van 120 mm diameter.
Een tweede gebrek werd blootgelegd in een nota van ACEC, een concurrent van SEM, het Gentse
bedrijf dat de elektromotoren voor de DC-DE had geleverd. Bij het afstoppen van kraanbewegingen
mocht de mechanische rem op de motor-as slechts met een vertraging van één tot twee seconden
invallen, zodat in die korte periode op de elektrische motor werd afgeremd en een belangrijk deel van
de bewegingsenergie naar de weerstandenschakeling kon worden afgevoerd. De DC-DE-kranen kregen
daarop een aangepaste sturingskring met een tijdschakelaar voor de motor en een dashpot (een
vertragingsmechanisme op basis van frictie) op de elektromagneet van de mechanische rem.
In de haven wordt gezegd dat de Nijvelkranen de Antwerpse haven groot hebben gemaakt. De
investering heeft in ieder geval goed gerendeerd. De kranen bleven zestig jaar in dienst omdat ze
relatief snel en efficiënt konden werken. Tot het begin van de jaren 1990 werden de kranen nog
intensief gebruikt, onder meer op de noordkaaien van het tweede havendok. Met de renovatiewerken
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aan het Albertdok ter hoogte van kaai 63 en kaai 100-101 (rond 1989) en de demping van het eerste
havendok (1993) verdwenen de laatste DC-DE’s uit het havenbeeld.
Er werden echter twee kranen van de reeks opzij gezet: de DE317 en de DE296. De kraan DE317 werd
op 16 oktober 1991 verplaatst van kaai 106 aan het eerste havendok, de concessie van het bedrijf
Westerlund, naar de collectie havenkranen van het Nationaal Scheepvaartmuseum aan de
Scheldekaaien bij het Steen. In 1993 werd de collectie van het Steen verplaatst naar de Rijnkaai in het
kader van Antwerpen als Europese culturele hoofdstad. De DE317 werd echter in 1996 verschroot naar
aanleiding van een koninklijk bezoek aan het havencongres in hangaar 26.
Op dat ogenblik stond de DE296 op de Antwerpse linkeroever in de haven. Op verzoek van
bedrijfsleider Jean-Jacques Westerlund was de DE296 door de technische dienst van de haven
afgestaan aan de firma Westerlund. De kraan werd met de hijsbok Brabo van het eerste havendok
naar de Westerlundterminal op Linkeroever gebracht om daar de toegangspoort van het bedrijf enige
luister bij te zetten.
In 2013 schonk Euroports, de nieuwe eigenaar van de terreinen van Westerlund, de DE296-kraan aan
de stad Antwerpen. De drijvende reuzenkraan Brabo plaatste op woensdagmiddag 3 juli 2013 de
DE296 op de kade aan de Rijnkaai bij de rest van de collectie havenkranen.
•
•
•
•
•

Topkraan
Nuttige last: 3 ton
Vlucht: 19,50m
Massa: 75,5 ton
Elektromotoren van SEM, gelijkstroom 550v

Elektrische walkraan 330 FA (ID1379 RELICT_ID215980)
De elektrische walkraan 330 FA werd in 1938 gebouwd door Demag. De kraan maakt deel uit van
de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type: Portaalkraan/Topkraan
Bouwjaar: 1938
Constructeur: Demag
Hijskracht: 5 T
Actieradius (vlucht): 19 m
Eigen gewicht: 96 T
Spoorbreedte: 5 m
Hijssnelheid: 0,75 m/s
Zwenksnelheid: 2 m/s
Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 0,83 m/s
Materialen: Houten besturingscabine
Bijzonderheden: Tegengewicht cilindrisch, horizontaal en centraal geplaatst.

Elektrische walkraan 334 GA (ID1384 RELICT_ID215981)
De elektrische walkraan 334 GA werd in 1945 gebouwd door Stothert and Pitt. De kraan
maakt deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Type: Portaalkraan/Topkraan
Bouwjaar: 1945
Constructeur: Stothert and Pitt
Hijskracht: 6 T
Actieradius (vlucht): 18,3 m
Eigen gewicht: 84 T
Spoorbreedte: 4,7 m
Hijssnelheid: 0,5 m/s
Zwenksnelheid: 2,87 m/s
Rijsnelheid: 0,42 m/s
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•

Topsnelheid:0,4 m/s
Bijzonderheden: Tegengewicht van de giek uitgevoerd als bij liften. Britse import, dit in het
kader van de wederopbouw van de haven na de Tweede Wereldoorlog.

Elektrische kraan 343 HA (ID1386 RELICT_ID215982)
De elektrische walkraan 343 HA werd in 1953 gebouwd door Demag.De kraan maakt deel
uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type: Portaalkraan/Topkraan
Bouwjaar: 1953
Constructeur: Demag
Hijskracht: 3 T
Actieradius (vlucht): 22,4 m >
Eigen gewicht: 72 T/
Spoorbreedte:5 m
Hijssnelheid: 0,63 m/s
Zwenksnelheid: 1,4 m/s >
Rijsnelheid: 0,33 m/s
Topsnelheid: 0,92 m/s
Bijzonderheden: Enige type met (holle) rechthoekige kokers.

Elektrische kraan 347 IA (ID1256, RELICT_ID200506)
De elektrische walkraan 347 IA werd in 1953-1954 gebouwd door Titan Anversois. De kraan maakt
deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type: topkraan Bouwjaar: 1953-54
Constructeur: Titan Anversois, Hoboken Hijskracht: 2,5-5 T (3,5-7 T) Actieradius (vlucht): 8,515/30 m
Eigen gewicht: 156,35 T Spoorbreedte: 9 m Hijssnelheid: 1,3 m/s
Zwenksnelheid: 1/2 m/s Rijsnelheid: 0,33 m/s
Materialen: houten besturingscabine Lengte Giek: 33,154 m Kabellengte: 130 m
Bijzonderheden: topbeweging met tegengewicht (31,5 T).
Motoren
Rijden: 2 ACEC-motoren CH 406 (19,8 kW// 27 pk// 41 A// 755 T per min// controller: 6
standen)
Hijsen: ACEC CV 603 (62,5 kW// 85 pk// 127 A// 675 T per min/./ 13 m/sec)
Zwenken: ACEC CV 607 (29,4 - 39 kW// 40 – 53 pk// 60 – 78 A// 530 – 1060 T per min.)
Toppen: ACEC GH 503 (19,5 kW// 26,5 pk// 40 A// 716 T per min.)

Elektrische kraan 371 JA (ID1257, RELICT_ID200508)
De elektrische walkraan 371 JA werd in 1953-1954 gebouwd door Titan Anversois. De kraan maakt
deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).
Enig nog resterend en goed bewaard exemplaar van twintig op sporen op de havenkaden rijdende
elektrische stukgoedkranen uit 1958-59, (oorspronkelijk op de Leopolddokkaaien 209-229).
Uitzonderlijk gebouwd door een Duitse firma (Fr. Kocks) in een periode waarin de meeste kranen
Boomse kranen waren.
Karakteristiek aan deze kraan is dat de topbeweging aan de buitenzijde via een tand/heugel wordt
aangedreven. Het betreft tevens een materiële illustratie van de wijze waarop de haveninfrastructuur
in de Antwerpse haven vanaf 1909 steeds méér met behulp van elektriciteit als drijfkracht
functioneerde alsook van de aankoop van steeds zwaardere havenkranen.
•
•
•
•
•
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Type: stukgoedkraan
Constructeur: Fr. KOCKS (Duitsland)
Bouwjaar: 1958-59
Eigengewicht: 145 t.
Giek: lengte: 36m
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•
•
•

3.5.4

Gewicht: 5,155 t. Max. raddruk: 33,3 t. Kabellengte: 161m
Tegengewichten: beweegbaar: 8,3 t.; vast: 20 t. (machinekamer); 64 t. (portaal)
Elektro-motor zwenkbeweging: AEG GKKr 69/ Vermogen: 7,5 kW/ Inschakelduur: 40 % / 950
omwentelingen per min. Elektro-motoren kraanrijden: 2 x AEG Type GKKr 69/ Vermogen: 8,2
kW/ Inschakelduur: 40%/ 850 omwentelingen per min. / Rijsnelheid: 25,5 m per min.

Kranen buiten de collectie van het MAS
Draaitorenkraan, d’Herbauvillekaai z.n. (ID1300, RELICT_ID212392)
Op het terrein tussen de afgebroken afdaken 9 en 10 staat een 50-tons draaitorenkraan van 1907; het
is de eerste elektrische kraan die in Antwerpen in gebruik werd genomen.
De 50-tons draaitorenkraan die langs de d'Herbouvillekaai bewaard is, dateert van 1907. De
Duisburgse machinefabriek Demag stond in voor de vitale onderdelen en de aandrijving. Het geklonken
metaalvakwerk van de kraanconstructie is een realisatie van de Waalse firma 'S.A. Ateliers de
Construction et Chaudronneries d'Awans'
De kraan heeft drie gespreide poten die het tussenplatform dragen waarop de draaispil eindigt. De
giek heeft een verstelbare reikwijdte van 4,50 m tot 15,70 m.

Figuur 3-85

3.6

Draaitorenkraan aan de d’Herbauvillekaai

Site Loodswezen11
De site maakt deel uit van de Scheldekaaien (Tavernierkaai) en sluit aan op de bebouwingscluster van
hanger 26 aan de noordzijde en het Noorderterras en aangrenzende hangars aan de zuidzijde.
Het ensemble wordt aan de stadszijde begrensd door een betonnen waterkering. Deze lineaire
begrenzing wordt op verschillende plaatsen onderbroken door een metalen rolpoort die enkel bij
springtij wordt gesloten.
Het Loodswezen vervult een bakenfunctie aan de Scheldekaaien en het merendeel van de bestaande
bebouwing heeft een zekere cultuurhistorische en/of architecturale waarde. De site oogt eerder
chaotisch door de eerder willekeurige inplanting van de gebouwen, het gebrek aan afstemming en de
weinig kwalitatieve inrichting van de onbebouwde delen.
Het stedenbouwkundig ensemble en de kwaliteit van de gebouwen zijn een herinnering aan de
ontwikkeling van het havengebied. In de 19de eeuw zijn de sluiscomplexen en dokken aanleiding
geweest voor de verdere groei en uitbreiding van de handel en industrie in het havengebied. Op deze
plekken wordt de havenactiviteit de stad ingetrokken. Het doorbreekt de structuur van de afgesloten
kaai en de stad en biedt daarmee een uitzondering op de strakke geordendheid van de 19de-eeuwse
kaaien (zie boven).

11
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AG Vespa (2014) Richtnota RUP Loodswezen
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Het gebied rondom het gebouw van het Loodswezen, de Boeienloods en het Margueriedok is een plek
waar havenactiviteit en het openbaar leven met elkaar in contact kwamen. Deze plek, bood de
Antwerpenaar de mogelijkheid de Scheldekaaien te betreden. Het Margueriedok was bedoeld als
schuilhaven en aanlegplaats voor kleine bootjes. De functiegebonden openbaarheid van het
Loodswezen en de functionele kant van het Margueriedok vormen in dat opzicht vooral een
meerwaarde als onderdeel van de dokkenstructuur in het noordelijke deel van de Scheldekaaien.
Onderstaand wordt het bovengronds erfgoed in het plangebied per gebouw beschreven (bron:
cultuurhistorisch onderzoek Masterplan Scheldekaaien + eigen aanvulling).
De site bevat een aantal beschermde onderdelen:
Naam

Straat

Dossier nr.

Loodswezen en monument voor de
gesneuvelde zeelieden

(MB 10/03/2007)

OA003516

Technische dienst loodswezen

(MB 10/03/2007)

OA003517

Bedieningshuis op de Zuidkaai

(MB 13/09/1996)

OA000199

Beschermd bouwkundig erfgoed

Margueriedok

OA003518

1 Loodswezen
2 Boeienloods
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3 20ste eeuwse bebouwing in verlengde van Boeienloods
4 20ste eeuwse bebouwing loodrecht op Boeienloods
5 Monument voor gesneuvelde zeelieden
6 Marqueriedok
7 Bedieningshuis op de Zuidkaai
8 Bonapartesluis
9 Atoomschuilkelder

Loodswezengebouw, Tavernierkaai 3 (ID1350 RELICT_ID6232)
Dit beeldbepalend neogotisch gebouw is een beschermd monument en bevindt zich in goede staat.
Stedenbouwkundig heeft het gebouw een markante ligging. Het is een belangrijk baken in de stad aan
de zijde van de Schelde. Het gebouw werd op de Zeeuwse Koornmarkt gebouwd, een marktplein waar
sinds 1562 graanmarkt werd gehouden. In 1892-1895 werd het gebouw opgericht naar een ontwerp
van de architecten H. Kennes en F. Truyman voor de huisvesting van verschillende openbare diensten.
Het Loodswezen nam een belangrijke rol in voor de scheepvaart. De begeleiding van schepen op de
Schelde en naar de havens is van belang voor een goede organisatie in de haven en heeft dan ook een
rol gespeeld in de bloei van de handel op en om de Schelde. Alle activiteiten die bijdragen aan de
bewegingen in de haven zijn samengevoegd in deze instelling. In 1859 werd de eerste Loodswet in
werking gesteld. Daarna werden de Rijksloodsdiensten opgericht. Het Loodswezen vertegenwoordigt
meer dan een eeuw havenactiviteiten en wordt vandaag nog steeds voor zijn oorspronkelijke functie
gebruikt.
Het betreft een vrijstaand gebouw in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, Symmetrisch
uitgewerkte volumes op vrijwel vierkant grondplan van negen op acht traveeën en vier of drie
(achterste vleugel) slechts voor een klein deel onderkelderde bouwlagen; complex samenspel van
zadeldaken en twee afgeknotte tentdaken, geopend met verschillende grote en kleine dakkapellen
(nok parallel met Schelde, leien).

Figuur 3-86

Loodswezen

Magazijn loodswezen / Boeienloods, Tavernierkaai 5 (ID1299 RELICT_ID212393)
De Boeienloods is een beschermd monument dat in 1899 werd opgetrokken onder leiding van
stadsarchitect Royers. Dit gebouw is gebouwd in neo-renaissancestijl met neobarokke inslag. Van het
interieur hebben de polonceau-spanten een belangrijke cultuurhistorische waarde. Voor de loods
bevindt zich een zone met boeien uit verschillende perioden. De samenhang met het kantoorgebouw
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van het Loodswezen ligt voor de hand en de functie is in ruim 100 jaar niet veranderd en daarmee nog
steeds een belangrijke functie voor de havenactiviteiten.
Het is een rechthoekig, symmetrisch uitgewerkt gebouw in eclectische stijl met neorenaissance- en
barokinslag van zeven op drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel Schelde, zink),
geopend met enkele dakvlakvensters.
Bakstenen lijst- en zijpuntgevels op arduinen plint, verlevendigd met dito kordons, muurbanden,
omlijstingen, dorpels, stijlen, hoek- en sluitstenen, hogerop met hoekstenen, lijsten, consoles en
talrijke sierelementen van witte natuursteen. Vernieuwde houten kroonlijsten op houten en stenen
consoles. Ritmerende, grote korfbogige spaarvelden per travee; de middelste travee is voorzien van
vooruitgeschoven, korfbogige inkompartijen met puntgevel op geblokte pilasters en de hoeken van
driekwartronde torentjes met fraai omlijst en betralied venster, pseudo-schietgaten, diamantkoppen en
helm. Driedelige, sierlijk betraliede korfboogvensters op verspringende onderdorpels. Fraai omlijste,
korfbogige toegangen in voor-, zij- en achtergevels met deels beglaasde en betraliede, vernieuwde
houten vleugeldeuren met dito bovenlicht. Eveneens vernieuwde, houten ramen en tot garagepoort
verbouwd venster in de eerste travee van de westgevel.

Figuur 3-87

Magazijn Loodswezen

Nederlands Loodswezengebouw, Tavernierkaai 9 (ID1294 RELICT_ID212119)
Dit gebouw behoort tot de 20ste eeuwse bebouwing in verlengde van Boeienloods
Deze bebouwing bestaat uit drie aparte gebouwen ten behoeve van bewoning en aanvullende
bedrijvigheid rondom het Loodswezen. Vandaag worden deze gebouwen gebruikt door Brabo
Boatmentals kantoor, magazijn en woonhuis.
Het Nederlandse Loodswezen koos deze locatie uit voor zijn vestiging: in 1890 werd op de
zuidoosthoek van het Margueridok een kantoor met wacht- en slaapkamer gebouwd voor het
Nederlands Loodswezen, naar ontwerp van aannemers P. Fierens en De Hert. Het was een laag, klein
neoclassicistisch gebouw op rechthoekige plattegrond, gevat onder schilddak. Gezien de loop van de
Schelde over de Nederlandse grens is een aanwezigheid van de Nederlandse loodsen in de Antwerpse
haven een evidentie. Het Antwerpse loodswezen heeft ook een vestiging in Vlissingen.
Uit het archief van het kadaster kan afgeleid worden dat het huidige pand dat nu op deze locatie
staat, opgericht werd tussen 1937 en 1957, wat aansluit bij de bouwstijl. Het gebouw is opgetrokken
in een typisch Nederlandse bruine baksteenstijl, met elementen uit de art deco en het modernisme.
Het is een gebouw van twee bouwlagen onder steil rood pannen dak (nok haaks op Tavernierkaai).
Het verzorgde metselwerk, de eenvoudige vierkante en ruitvormige muuropeningen met schrijnwerk
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dat de muurlijn van de buitengevel volgt, de verschillende erkers en de deur in verdiept deurportaal
met getrapte bakstenen omlijsting, tonen duidelijk de Nederlandse invloed. Aan Scheldezijde is boven
de tweede verdieping de vervaagde schildering zichtbaar 'Nederlands Loodswezen'.
Tussen het Nederlands Loodswezen en het Magazijn van het Loodswezen staat een kantoorgebouw
uit de late jaren ’50 van vorige eeuw (ID 1577, RELICT_ID990142). Het is een eenvoudige
baksteenconstructie met twee bouwlagen. De inkom (aan de zijde van de Schelde) heeft een trap en
grote luifel die kenmerkend zijn voor de bouwperiode.

Figuur 3-88
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Nederlands Loodswezengebouw
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Figuur 3-89

Kantoorgebouw

Brabo Boatsmen (ID1576, RELICT_ID990141) Tavernierkaai 9A
Aan de andere zijde van het Nederlands loodswezen staat het gebouw van Brabo Boatsmen. Het
hoofdgebouw (zijde Tavernierkaai) heeft een stijl zadeldak en dateert wellicht uit het interbellum. Het
heeft een eenvoudige bakstenen gevel. De zijgevels werden later bezet. Op de voorgevel staat het
opschrift ‘BRABO BOATMEN’, verwijzend naar het beloodsingsbedrijf met dezelfde naam, dat in 1931
ontstond uit de fusie tussen 'Progress' en 'Neptune'. Dit was het eerste gebouw van waaruit het
nieuwe fusiebedrijf actief was. De lage aanbouw met plat dak (kant Schelde) dateert waarschijnlijk uit
de jaren 50-tig.
De gebouwen zijn getuigen van de typische problematiek van het loodsen op de Schelde en de
(noodzakelijke) aanwezigheid van zowel Nederlandse als Vlaamse loodsen.
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Figuur 3-90

Overzicht van de gebouwen ten zuiden van het Loodsgebouw

20ste eeuwse bebouwing loodrecht op Boeienloods (ID1575, RELICT_ID990140) Tavernierkaai
11
Deze bebouwing bestaat uit twee aparte gebouwen ten behoeve van bewoning en aanvullende
bedrijvigheid rondom het Loodswezen. Vandaag worden deze gebouwen gebruikt door de
administratie van het Loodswezen als magazijnen.
Een eerste gebouw (langs de Zeeuwsekoornmarkt) is
architectuur en bestaat uit een kantoor met magazijn. Het
een arduinen plint en cementering onder overkragend plat
poorten aan beide zijden, voorzien onder een luifel, die later

Figuur 3-91

een typisch voorbeeld van interbellum
gebouw is opgetrokken uit baksteen met
dak. Het magazijn had oorspronkelijk zes
werden toegemetst.

Magazijn Zeeuwse Koornmarkt

Naast dit gebouw vinden we een recenter magazijn met kantoor, wellicht eveneens uit de jaren 50.
Qua materiaalgebruik en stijl sluit het na aan bij andere gebouwen uit de site van dezelfde periode.
Monument voor gesneuvelde zeelieden, Tavernierkaai z.n. (ID1348 RELICT_ID211161)
Dit kunstwerk is een beschermd monument en dateert uit 1930. Het is een herinnering aan hen die
gesneuveld zijn voor het vaderland. Het monument is in goede staat en geregeld worden hier nog
bloemen en kransen neergelegd.
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Het monument is een ontwerp van beeldhouwer Simon Goossens (gesigneerd op basis en op beeld),
gegoten door 'Ed. Lesetre et Cie/Fondeur Bruxelles' (signatuur op bronzen beeld). Met dit ontwerp won
Goossens de wedstrijd die de gemeenteraad voor dit monument uitschreef. Later werden de namen
van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog bijgevoegd.
Het monument bestaat uit een hardstenen basis die aan Scheldezijde uitgewerkt is als een gestileerde
scheepsboeg. Centraal staat een pyloon van 9 meter hoog, bekroond met een kleurrijke rood
beglaasde lantaarn. Op de basis van de pyloon hardstenen bas-reliëfs van roer en telegraaf,
verwijzend naar het zeemansleven.
Opschrift de boeg: ‘Aan de zeelieden gesneuveld voor België / Aux gens de mer morts pour la
Belgique' opschrift op de pyloon: 'Hulde aan de zeelieden voor België gesneuveld gedurende den
oorlog / Hommage aux gens de mer morts pour la Belgique pendant la guerre/ 1914-1918 / 19401945'.
Aan de Scheldezijde staat een drie meter hoge bronzen figuur van een zeeman. Aan de achterzijde een
bronzen reliëf met de voorstelling van zeelieden, door het volk gehuldigd. Rondom het monument
werd een met ligusterhagen omheind vierkant plantsoen aangelegd.

Figuur 3-92

Monument voor gesneuvelde zeeleiden

Margueriedok, Tavernierkaai z.n. (ID1349 RELICT_ID201196)
Het Margueriedok dateert uit 1883 en is een beschermd monument. Het is een getijdendok bedoeld
voor het aanmeren van kleine bootjes ter vervanging van de Brouwersvliet die bij de bouw van de
kaaien in 1883 was verdwenen. Rondom het dok staat een gietijzeren balustrade die deels dateert uit
de periode van de aanleg. De naam komt van gemeenteraadslid en scheepsbouwer L. Marguerie die de
pleitbezorger was van dit kleinste dok in de Antwerpse haven.
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Het is een getijdendokje met hardstenen kaaimuren waarop een -deels tot de beginperiode
opklimmende- gietijzeren balustrade staat. Aan de landzijde bevindt zich een naar het noorden toe
oplopende scheepshelling. Enkele loodsbootjes en de Boeienlegger liggen hier nog steeds aangemeerd.
Het is het enige, nog als dusdanig bewaarde getijdendok ter hoogte van de historische binnenstad.

Figuur 3-93

Margeuriedok

Bedieningshuis op de Zuidkaai, Tavernierkaai z.n. (ID1226 RELICT_ID10710)
Het voormalig bedieningshuis van het Bonapartedok is een beschermd monument en bevindt zich in
goede staat. Het wordt momenteel gebruikt als café-restaurant. Dit neoclassicistisch gebouw dateert
uit 1863 en is een belangrijk onderdeel van de Bonapartesluis en –dok. Aan weerszijden van de
Bonapartesluis stond een bedieningshuisje. De tegenhanger aan de noordzijde van de sluis werd in
1976 gesloopt.
Het is een sober neoclassicistisch gebouw van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder afgeplat
schilddak (bitumen); dakplatform omgeven door balustrade.
Geblokte, sokkel vormende begane grond met arduinen parement geritmeerd door rondboogvensters.
Bepleisterde, beschilderde bovenverdieping met rechthoekige vensters onder gestrekte waterlijst, de
lekdrempels aansluitend bij de gekorniste puilijst. Begane grond met gietijzeren pijlers.
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Figuur 3-94

Bedieningshuis aan de Bonapartesluis

Atoomschuilkelders, Tavernierkaai z.n. (ID1293 RELICT_ID211472)
Deze bunkers staat verspreid over de Scheldekaaien en werden tijdens de Koude Oorlog opgericht. Op
de Loodswezensite staat er één atoomschuilkelder vlakbij het bedieningsgebouw (voor 6 personen) en
één net ten zuiden van het Margueriedok

3.7

Kattendijkdok + stadsdroogdokken

3.7.1

Historiek
Het Kattendijkdok (ID1210, RELICT_ID10720) is genoemd naar de hier destijds gelegen Kattendijk,
die zijn naam had van de nog oudere Kattenberg, een hooggelegen weg tegen de Schelde aan. Een
‘kat’ in de vestingbouwkunde is een verhoogd gedeelte op een verdedigingswal, inzonderheid voor het
plaatsen van geschut.
Middenstuk en saskom werden gegraven van 1858 tot 1859; de verlenging in zuidelijke richting van
1869, in noordelijke richting van 1877-81. De Kempische Vaart van 1863 mondde uit op de oostkaai, in
de aslijn van de Kattendijksluis, via sluis nummer 6. Na de afschaffing hiervan, wegens aanleg van
Kempisch dok en Asiadok met sluis nummer 17, werd in de put het mechanisme ondergebracht van de
in 1878 opgerichte hydraulische kraanbok of Grote Bik (120 t), geëlektrificeerd in 1907 en gesloopt in
1935.
Het Kattendijkdok is beschermd (OA003049) sinds 2001.
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Figuur 3-95
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Plan met vestigingen aan het Kattendijkdok en de sluizen naar het Willemdok, toen het
grote dok genoemd. 1868 (bron: Beelbank Haven van Antwerpen)
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Figuur 3-96

Kattendijkdok ca. 1923 (Beeldbank Haven van Antwerpen)

Figuur 3-97

Kattendijksluis ca. 1900
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Figuur 3-98

Situering Kattendijkdok ca. 1885

Meer zuidwaarts, aan Rigastraat en Cadixstraat stonden twee kranen van 40 t uit 1868 (hydraulisch
vanaf circa 1878) en 1884. Beiden werden gesloopt ca. respectievelijk 1914 en in 1926. Bij kaaiwerken
circa 1980 stootte men op de fundering van de jongste hiervan

Figuur 3-99
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Plannen van de nieuwe droogdokken aan het Kattendijkdok (beeldbank haven
Antwerpen) 1928
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Figuur 3-100 Kattendijkdok 2003
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3.7.2

Bouwkundig erfgoed

Figuur 3-101 Overzicht erfgoedwaarden rond het Kattendijkdok. De cijfers verwijzen naar de ID in de
databank.
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De Kattendijksluis, Kattendijksluis z.n. (ID1223, RELICT_ 10721)
De Kattendijksluis werd in 1858-59 gebouwd als tijsluis en in 1907 omgevormd tot halftijsluis. De vijf
paar puntdeuren werden tot 1974 bewogen door kettingen en kaapstanders. Oorspronkelijk met
mankracht, maar vanaf 1878 met W. Armstrongs acht niet kantelbare hydraulische kaapstanders van 5
t / 2,5 t. In 1974 werden ze vervangen door elektrisch-oliehydraulisch bewogen trek- en duwbomen
(ontwerp ir. I. Koeklenberg), naar het voorbeeld van de met telefoonpalen en handkracht bewogen
sluisdeuren op het kanaal Hansweert-Wemeldinge (Nederland), tussen West- en Oosterschelde. Eén
van deze kaapstanders bleef in situ bewaard op de zuidwestkant. Over beide sluishoofden lag een
rolbrug bewogen door perswater: Rijnbrug (1881) en Kattendijkbrug (1900), tot 1935: bruggen H en I
genoemd. Ze werden gesloopt in 1969 na de bouw van de vaste betonnen Kattendijkbrug over het
benedenhoofd met doorvaarthoogte 7,5 m bij + 6 m T.A.W. springtij.
Aan het benedenhoofd van de sluis, noordkant, op de grens tussen toegangsgeul en sas, bevindt zich
het referentieplaatje van de eerste waterpassingsmeting door Meynaert, 1887.
Eind 1998 werd de sluis uit gebruik genomen In februari 2009 is een grootschalige
vernieuwingsoperatie van de sluis gestart. Onder meer de bewegingsmechanismen en de houten en
stalen sluisdeuren werden vervangen. Ook werd een nieuwe beweegbare brug naast de
sluiswachtershuisjes gelegd en werd het benedenhoofd vernieuwd.
Daarbij werden de historische karakteristieken zoveel mogelijk bewaard. Zo is er gekozen voor een
stalen rolbrug, net als de oorspronkelijke brug, en zijn de sluisdeuren van het bovenhoofd houten
replica’s. Ook de bolders, kaapstander en kettingsporen werden zoveel mogelijk bewaard. De sluis is
beschermd (OA003050) sinds 2001.

Figuur 3-102 Vernieuwde Kattendijksluis en één van de sluiswachterswoningen
Vosseschijnsluis (Sloepenweg z.n.) ID1582, RELICT_ID990147)
De loop van de rivier ‘Het Schijn’ is door de eeuwen heen vaak veranderd en regelmatig afgevoerd om
plaats te maken voor haveninfrastructuur.
Ten gevolge van de meanders van het riviertje in het laag gelegen gebied was de grond eerder
moerassig : de nabijgelegen Slijkpoort in de stadsmuren werd ook soms “Porta Fangosa” genoemd, of
“modderige poort” . Een tweede riviertje had zijn monding naar de Schelde in de omgeving van de
huidige droogdokken, de Vossenschijn. De 17de eeuwse sluis in de Kattendijk die de rivier naar de
Schelde moest laten vloeien bestaat vandaag nog, enkele meters ten zuiden van de Royerssluis. Het
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baksteengewelf van de holle ruimte in de dijk is echter in slechte staat. Er waren twee andere sluizen
verder ten zuiden die aan de Schijn toegang moesten bieden naar de Schelde. Een van deze verdween
tijdens het graven van de Kattendijksluis, de andere bleef tot in de jaren dertig over maar blijkt
vandaag verdwenen te zijn.

Figuur 3-103 De Vosseschijnsluis (actuele toestand)
Het Sluismeestershuis (gesloopt) (ID1646, RELICT_ID990157)
Het Sluismeestershuis aan noordkaai van Kattendijkdok was een vrijstaand huis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder schilddak (leien) met nokversiering in neo-Vlaamse renaissancestijl van 1884.
Het was een baksteenbouw op arduinen plint met markerende speklagen, hoeklisenen en aflijnende
rondboogfries van natuursteen. Sierankers. Centrale ingangstravee verhoogd met tuitgeveltje;
korfboogpoort in geprofileerde zandstenen omlijsting; flankerende pilasters met leeuwekopconsool
onder waterlijst. Gekoppelde rechthoekige vensters met boogvormig boogveld in omlopende
zandstenen omlijsting. Het gebouw is inmiddels gesloopt.
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Figuur 3-104 Sluismeesterwoning aan de Kattendijksluis (bron VIOE)
Sluiswachtershuisjes, (ID1396 en ID1397, RELICT_ID10722)
Sluiswachtershuisjes aan noord- (ID1396) en zuidzijde (ID1397) van de kaai, van 1909. Twee
rechthoekige gebouwtjes van vier en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend afgeknot
schilddak (kunstleien) met dakkapelletjes. Bakstenen lijstgevels gemarkeerd door plint en speklagen
van natuursteen, uitspringende hoektravee en brede dakrand op houten consoles; rechthoekige
muuropeningen.

Figuur 3-105 Sluiswachterswoningen aan de Kattendijksluis (Foto VIOE)
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Londenbrug (ID1201 RELICT_ID 10718)
Aan de noordzijde van het Verbindingsdok staat de Londenbrug; elektrisch aangedreven (37 kW, met
nooddieselmotor) ophaalbrug van het Hollandse type (Middelburg), gebouwd door Boomse
Metaalwerken en voltooid op 30 oktober 1979.
Vervangt de hydraulische draaibrug van 1913 met 5,20 m rijwegbreedte (als Nassaubrug maar met
treinspoor). Daarbij zijn ook de twee puntdeurenparen (voor noodgeval aan Bonapartesluis of
Kattendijksluis bij eb) aan weerszijden verdwenen. Bij de brug hoort een brugwachtershuisje (ID1202,
RELICT_ID10719) van 1979 op O.-kaai, met moderne vormgeving en ergonomische inrichting. Geeft
toegang tot de brugkelder, met, dwars onder het wegdek, de machinekamer.
De brug wordt binnekort vervangen door een groter exemplaar, naar aanleiding van de heraanleg van
de Londenstraat en de aanleg van een tram.

Figuur 3-106 Londenbrug

Stadsdroogdokken, Kattendijkdok z.n. (RELICT_ID10724, RELICT_ID10741)
Stadsdroogdokken nrs. 1 tot 6 en 8 tot 10 ( 'de putten'; in het oude havenjargon) gelegen N.-waarts
van het Sasdok, aan de W.-kaai van het Kattendijkdok en erin uitmondend, genummerd van Z. naar
N.; nr. 1 van 1861-63 (toen 125 m, verlengd tot 155 m in 1896) (ID1267), nrs. 2 (ID1343) en 3
(ID1344) van 1865; de aanleg in 1881 van de nrs. 4 tot 6 (ID1389, ID1390, ID1391) ging gepaard met
de N.-verlenging van het dok (cf. supra); de nrs. 8 tot 10 (ID1392, ID1393, ID1227) dateren van
1930-31. De nrs. 1, 8 en 9 zijn langer dan de breedte van het Kattendijkdok (140 m) omdat ze
bestemd waren om tegelijk twee schepen te 'dokken'.
Nrs. 1 tot 6 dok, nrs. 8 tot 10 schuin t.a.v. de aslijn van het dok, teneinde het in- en uitmanoeuvreren
van de grote schepen te vergemakkelijken.
De kielblokken op de bodem der dokken zijn van hout voor de nrs. 1 tot 3 en van instelbare gietijzeren
wiggen voor de overige dokken. De wanden zijn trapvormig om schepen met niet vlakke bodem te
kunnen stutten. De puntdeuren, hier alle van hout, worden bij nr. 1 bewogen d.m.v. kettingen en sinds begin XX elektrische - kaapstanders, bij de andere dokken d.m.v. heugelstangen en met vier man
bewogen kaapstanders. Het leegpompen van de droogdokken gebeurt in ca. drie uur door één der
twee pomphuizen; het eerste, aan de N.-zijde van droogdok nr. 1, bedient de droogdokken nrs. 1 tot
3; het tweede, tussen droogdok nr. 6 en 8, bedient de nrs. 4 tot 6 en 8 tot 10. Voor de
rioolverzakkingen ten gevolge van drie V-bominslagen (oktober 1944 - maart 1945), bediende het
tweede pomphuis alle negen droogdokken. Het weggepompte water werd oorspronkelijk door e.g. in
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de geul voor de Kattendijksluis geloosd; dit gebeurde bij eb waardoor op energie, nodig voor het
pompen, kon worden bespaard. Sinds er ook hier verzakkingen zijn ten gevolge van V-bominslag wordt
het water naar het Kattendijkdok gestuwd. Het vullen der droogdokken gebeurt langs omloopriolen in
de kaaimuren.
Stadsdroogdok nr. 7 (ID1189) aan kaai nr. 62 werd gebouwd in de aslijn van het Amerikadok. De
werken, aangevat in 1910 waren pas in 1919 voltooid. Het dok was,, met zijn enorme lengte o.m. ten
behoeve van de schepen der Red Star Line (176-189 m) reeds in overeenstemming met die van de
nog te bouwen Kruisschanssluis.
Dit dok werd op een voor de Antwerpse haven unieke wijze afgesloten: de deur, gebouwd als een
schipbrug rust op de bodem en sluit tegen ribben in de zijmuren en een drempel aan; door het
leegpompen van de ballastkamer wordt de deur in twaalf minuten vlottend gemaakt en weggesleept.
Reden hiervoor was dat puntdeuren onmogelijk zijn voor de spoorweg en een roldeur te duur was. Als
model dienden schipbruggen van Le Havre en Bremerhaven, maar de constructie werd reeds in 1813
voor de twee droogdokken in het Willemdok voorzien. Oorspronkelijke deur werd in 1966 vervangen
door een gelijkaardige nieuwe van dezelfde vorm maar moderner van bouw (cf. voorbeelden te
Trieste, Emden, Toulon). Bij het doortrekken van het Albertkanaal werd dit dok gesloopt.

Figuur 3-107 Stadsdroogdok nr. 5

Technum – UA - Gate

Havenerfgoed

207

Figuur 3-108 Stadsdroogdok nr. 7.
Pomphuis bij droogdokken nrs. 1 tot 6, Kattendijkdok z.n. (ID1230, RELICT_ID 10725)
Pomphuis bij droogdokken nrs. 1 tot 6, herbouwd in 1895 beschermd sinds 2001 (OA003054). Het
oorspronkelijk gebouw van 1864 bediende eerst alleen de nrs. 1-3 doch later werden de riolen
verlengd t.b.v. de overige drie. Het gebouw werd vernietigd bij de ontploffing der munitiewerkplaats L.
Corvilain in 1889.
Fraai gebouw bestaande uit een skelet van ijzeren I-profielen, opgevuld met panelen van gekleurde
baksteen die ruitvormige versieringen vormen; deze bouwwijze werd nagevolgd voor het derde
stedelijk waterpershuis aan kaai nr. 57 (Amerikadok N.W.-hoek van 1905 tot ca. 1930) en het (ca.
1975 overschilderd) bedrijfsgebouw van 1906 der Stedelijke Kraandienst op kaai nr. 114. Afdekking
met zadeldak (n // droogdokken), middelste deel verhoogd met lichtkap. Hoge rechth. deur met
bovenlicht, uitgevoerd in glas en ijzer; bekronend gietijzeren paneel met stadswapen in
neoclassicistische omlijsting.
Interieur met drie sedert 1923 elektrische centrifugaalpompen van 2.900 m3/uur.
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Figuur 3-109 Pomphuis bij droogdokken nrs. 1 tot 6 (ID1230)
Werkhuizen bij droogdokken 1 tot 6, Kattendijkdok z.n. (ID1205, RELICT_ID10726)
Bij het pomphuis van droogdokken 1 tot 6 horende werkhuizen, voorheen pomp- en
droogdokmeesterswoning. Twee identieke, in spiegelbeeld gebouwde enkelhuizen, drie traveeën en
twee bouwlagen onder mansardedak (bitumen) met dakkapellen en oeils-de-boeuf, te dateren circa
1910.
Bakstenen lijstgevels op geprofileerde sokkel van arduin met horizontalizerende speklagen en puilijst.
Markant panelenmotief in de sokkel, op de borstweringen van de tweede bouwlaag en in het fries;
houten kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen, op de begane grond onder ontlastingsboog met
sleutel, op de verdieping onder geprofileerde waterlijst.

Figuur 3-110 Werkhuizen bij droogdokken 1-6
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Algemeen Werkhuis Noord, (ID1574, RELICT_ID990139) Droogdokkenweg z.n
Tegen het einde van de jaren vijftig werden verschillende gebouwen achter droogdokken nummer 2 en
3 gesloopt om plaats te maken voor het bouw van een groot werkhuis: het Algemeen Werkhuis Noord,
dat vandaag nog in gebruik is. De paswerkerij, die sinds lang in het noordelijke deel van het pomp-huis
van 1895 was gehuisd (misschien al sinds zijn oprichting), moest in de jaren zestig gemoderniseerd
worden. Een nieuwe constructie werd opgericht om aan de nieuwe machines onderdak te bieden.
Blijkbaar is een deel van de vroegere paswerkerij toch intact gebleven: in de noordwestelijke hoek van
het moderne gebouw, achter een kleine smidse, vindt men een stuk bakstenen muur in het midden
van de betonnen constructie. Het kleine bakstenen lokaaltje in dezelfde hoek toont nog duidelijker
tekens van zijn ouderdom zoals een basement uit arduin en een stenen latei boven de deur.

Figuur 3-111 Algemeen werkhuis Noord (1967)

Afdaken langs de Mosselstraat (ID1578, RELICT_ID990143)
Twee afdaken, identiek als die op de Scheldekaaien. De voorzijde is onversierd. De loodsen maakten
eertijds deel uit van het complex van Béliard, Crighton & Co. Bedrijf Béliard, Crighton & co was al in
1927 in bezit van een “werkhuis voor timmerlieden” en bleef tot in de jaren zestig zijn terrein steeds
dichter bouwen met loodsen, burelen en andere diverse afdaken. Andere complexen zouden na de
tweede wereldoorlog nog volgen.
De afdaken komen niet voor op de topografische kaart van 1948. Dit doet vermoeden dat de loodsen
wellicht van elders afkomstig zijn. Mogelijk komen de afdaken van de Rijnkaai, waar de afdaken na de
Tweede Wereldoorlog werden vervangen (afdaken 26-29) (zie Figuur 3-40). Deze hypothese dient
echter verder te worden onderbouwd.
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Figuur 3-112 Afdaken langs de Mosselstraat

Pomphuis bij droogdok nr. 7, Droogdokken z.n. (ID1258, RELICT_ID10742)
Pomphuis bij droogdok nr. 7, opgericht in 1918-20 in eclectische stijl met neoclassicistische en Art
Nouveau-kenmerken. Beschermd sinds 1993 (OA002648).
Vrijstaand rechth. gebouw van drie en zeven trav. en één hoge bouwl. onder zadeldak verhoogd met
lichtkap (metalen platen en glas, n // dok). Lagere vleugel met hoogspanningspost toegevoegd aan Z.zijde.
Opengewerkte gevels van baksteenmetselwerk per trav. geritmeerd door kolossale pilasters met
aflijnende kantstenen van natuursteen, op de hoeken met kapiteel en overhoekse topstukken met
palmet; horizontalizerende gekorniste en geprofileerde kordons. Kopgevels afgewerkt met schuin
oplopend witstenen fries verfraaid met panelen en schilden; de verhoogde middentrav. met breed
natuurstenen schild met opschrift &quot;Stad Antwerpen&quot; waarboven driezijdig fronton met
acroteria, palmet en smeedijzeren topversiering.
Hoge rondboogvensters met geprofileerde waterlijst, sleutel, imposten en onderdorpels van
natuursteen; originele metalen roedenverdeling met geometrisch patroon voor het benedenvenster,
straalvormig motief voor het bovenvenster. Middentrav. der kopgevels met gelijkaardige rondboogdeur
onder groot radvenster in zelfde trant. Zijgevels met rechth. bovenlichten onder gietijzeren latei.
Interieur: één grote binnenruimte met 7,10 m diepe put waarin drie centrifugaalpompen van 11.OOO
m 3/min staan opgesteld die het dok in ca. 2 uur leegpompen. Tegen de bepleisterde, beschilderde
binnenwanden zijn op twee niveaus metalen loopgangen aangebracht met ijzeren borstwering in Art
Nouveau; de sierlijke ijzeren lichtarmen die op regelmatige afstanden waren aangebracht en eveneens
in Art Nouveau, zijn vrijwel alle gestolen. Metalen dakspant met verzorgde houten zoldering en rolbrug
voor 12 t handbeweging.
Droogdok en pomphuis werden in 1982 buiten dienst gesteld bij het graven een verbinding met het
Albertkanaal.

Technum – UA - Gate

Havenerfgoed

211

Figuur 3-113 Pomphuis en het verdwenen droogdok nr. 7 (ID1258)
Pomphuis bij droogdokken nrs. 8 tot 10, Kattendijkdok z.n. (ID1211, RELICT_ID10727)
Pomphuis bij droogdokken nrs. 8 tot 10 van ca. 1930. Skeletbouw van gewapend beton opgevuld met
baksteen en ramen.
Interieur: drie centrifugaalpompen van 6.6OO m3/uur.

Figuur 3-114 Pomphuis bij droogdokken 8 en 10 (ID1211)
Noorderpershuis Kattendijkdok Oostkaai 3 (ID1151, RELICT_ID6986)
Zuiderpershuis en zijn pendant, het oudere en historisch ruim zo interessante Noorderpershuis zijn in
Vlaanderen unieke voorbeelden van hydraulische perscentrales. Het gebouw is beschermd (OA003519)
sinds 2007
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Figuur 3-115 Noorderpershuis vanuit de Indiëstraat

Historiek
Het Noorderpershuis is het eerste stedelijk hydraulisch krachtstation, gebouwd in 1877-1878 naar
ontwerp van stadsarchitect G. Royers volgens aanwijzingen van de Engelse kanonnen- en
werktuigbouwkundige W.G. Armstrong. Het bediende al de havenwerktuigen (kaaikranen,
magazijnkranen, liften, lieren, kaapstanders, rioolschuiven, bakjeselevatoren, draaibruggen,
rolbruggen, sluisdeuren, transbordeurs, draaischijven) van de Noorderdokken tot aan de zuidkant van
de huidige Royerssluis en het voormalige Lefèvre-, nu Amerikadok. Het leidingnet was 24 kilometer
lang; de druk bedroeg 50 kilogram per vierkante centimeter.
Op 20 oktober 1886 werden de circuits van Noorder- en Zuiderpershuis met elkaar verbonden teneinde
voor het hele havengebied een enigszins gelijkmatige druk te bekomen. In 1930-1932 werd de
stoomuitrusting vervangen door elektrisch aangedreven pompen. Op 20 december 1975 werd het
persstation als dusdanig buiten dienst gesteld. Oudere persstations waren die van het Koninklijk
Stapelhuis, 1865-1901, toen in privébezit, en het spoorwegemplacement aan de Noorderplaats, 1873
tot circa 1900. Het Zuiderpershuis naar ontwerp van architect E. Dieltiens werd in 1882 opgericht.

Beschrijving
Voormalig Noorderpershuis, heden “Dienstgebouw van Stad Antwerpen, Havenbedrijf. Technische
Dienst. Bruggen en Sluizen Zuid”, “Servicedienst Elektronica ELA” en “projectbureau Eilandje”.
Sober vrijstaand complex in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, bestaande uit een
voorgebouw (hoek Kattendijkdok-Oostkaai/Indiëstraat) met diverse dienstlokalen, kantoren en
oorspronkelijke woongelegenheid voor de ingenieur der hydraulische havenwerktuigen en
persleidingen en de hoofdmachinist, een zijgebouw (Indiëstraat) met machinekamer en toren voor
twee accumulatoren die na 1930 werd uitgebreid en in de oksel tussen beide een in de jaren 1930
bijgebouwde werkplaats die in de jaren 1970 werd uitgebreid.
Voorgebouw van zeven op één travee en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel met de straat,
roofing) met oostelijke uitbouw van heden twee traveeën en één à twee bouwlagen onder plat dak.
Bakstenen lijstgevels op hoge arduinen plint, geritmeerd door witstenen en arduinen muurbanden,
omlijstingen, pui- en daklijst. De hoger opgetrokken vleugel bovendien met omlopende houten
kroonlijst op klossen. Symmetrisch uitgewerkt gevelfront met risalietvormende middelste ingangstravee
voorzien van een hoge rondboogpoort in zware geprofileerde omlijsting van arduin met vernieuwde
vleugeldeur en beglaasd bovenlicht, gekoppelde vensters op de bovenverdieping en een driehoekig
fronton boven de daklijst; flankerende dubbelhuizen van elk drie traveeën met rechthoekige
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muuropeningen, op de begane grond met deels omlopende vlakke omlijsting met zware,
trapeziumvormige sluitsteen, op de bovenverdieping met lekdrempel en een met schijfmotief en guttae
versierde kroonlijst. Later aangebrachte rolluikkasten.
De centrale doorgang van 3,50 meter, oorspronkelijk met treinspoor, gaf toegang tot een binnenkoer
voor kolenopslag, die thans is volgebouwd. De oostelijke uitbouw die voor- en zijgebouw verbindt was
een kleine werkplaats, eertijds met een rondbogige inkom ter hoogte van de Indiëstraat; ingevolge
een bestemmingswijziging verdween deze toegang en werden de bestaande vensters door de huidige
vervangen. In deze zone bevond zich eveneens de 28 meter hoge schoorsteen die na de elektrificatie
van de centrale in 1930-1932 werd gesloopt.
Zijgebouw van zes traveeën - de vijfde en zesde travee werden na 1930 in een aangepaste stijl
bijgebouwd - en één hoge bouwlaag; het oorspronkelijk zadeldak van het oude gedeelte werd
verbouwd tot schilddak met lichtkap over de ganse noklengte (nok parallel met de straat, zink); vijfde
en zesde travee zijn afgedekt met een tentdak met lantaarn (golfplaten).
Verzorgde bakstenen lijstgevel op hoge bossagesokkel van arduin, verlevendigd met muurbanden en
een afsluitend entablement met schijfmotief van witte natuursteen. Ruime rondboogvensters in
geblokte omlijsting met sleutel, alternerend met pilasters die de smalle muurdammen verstevigen;
vijfde en zesde travee met vernieuwde ramen. De achterliggende ruimte bevatte in totaal acht
stoomketels en pompen. Na 1930 werd ze ingericht als werkplaats en magazijn.
De torenvormig verhoogde vierde travee bevatte oorspronkelijk twee accumulatoren met ballastkist
(verticale cilinders die door hun gewicht het water onder druk moesten houden wanneer de pompen
niet werkten), respectievelijk gesloopt in 1930 en circa 1975.
Balkvormig volume van baksteenmetselwerk en natuursteen, oorspronkelijk afgezet met een hoge
hardstenen borstwering en gietijzeren sierbollen die in 1968 wegens bouwvalligheid werden
verwijderd. De blinde cartouche aan de voorzijde moest volgens het ontwerpplan de bouwdatum
vermelden. Grotendeels ingebouwde werkplaats van circa 1930 van tien op vier traveeën en één
bouwlaag onder later vernieuwd dak; oostgevel met grote rechthoekige schuiframen met kleine
roedeverdelingen. Een aansluitende binnenplaats scheidt het oude complex van de in 1932 opgerichte
elektrische pompencentrale, ontmanteld in 1986 met enkele bewaarde onderdelen als industriële
relicten.

Interieur
De woonhuizen in de voorbouw met bewaarde planindeling en enkele tot de beginperiode
opklimmende interieurelementen zoals ondermeer de houten bordestrap met dito leuning en trappaal
of een paar bruinmarmeren schoorsteenmantels in de slaapkamers.
Voormalige machinekamer, thans magazijn, met prachtige dakkap met een overspanning bestaande uit
ijzeren Polonceauspanten waarvan de drukstaven en aanhechtingspunten nog naar traditionele
houtconstructies verwijzen, kenmerkende houten bebording (pitchpine) en dakruiter.
Voormalige toren met accumulatoren met nog enkele houten tussenvloeren, ijzeren beugels, ankers
en een houten controleluik. Bijgebouwde traveeën, thans gerenoveerd en ingericht als kantoren van
ELA, met bewaarde ijzeren kapconstructie met geklonken vakwerkliggers, trekstangen en houten
bebording
Werkplaats uit de jaren 1930, overspannen met geklonken ijzeren vakwerliggers.

Winkelhuis Kattendijkdok Oostkaai 8 (ID1083, RELICT_ID6987)
Winkelpui in banaal rijhuis, van 1895, samengesteld uit vier hardstenen pijlers met hoge gegroefde
sokkel, schacht met paneelversiering, kapiteel met doppen en geprofileerde abacus als steun voor
vereenvoudigd entablement.
Burgerhuis, Kattendijk Oostkaai 12 (ID1147, RELICT_ID6988)
Rijhuis met gemengde functies van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien, nok
evenwijdig aan straat), in art-nouveaustijl van het eerste kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel van witte
baksteen en arduin met belijnd parement van natuursteen op de begane grond. Centrale
risalietvormende travee met monumentale erker op kraagstuk met wangvormige consoles, lineaire
versiering en maskerkop; dito versiering op de arduinen tussenstijlen der bovenvensters en
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postamenten van het balkon; typische gesmede balkonhekken; aansluitend boogvenster met waterlijst
geflankeerd door verhoogde lisenen met topstuk. Zijtraveeën met smalle rechthoekige vensters met
typische onderdorpels en latei; beëindiging met gebogen houten kroonlijst op uitgelengde consoles,
afwisselend met baksteenmozaïeken en florale sculpturen in het fries. Getoogde deuromlijsting met
geprofileerde lijst en saterkopsleutel; originele houten vleugeldeur met schilden, panelen, saterkoppen.
Cafépand met houten pui, Kattendijkdok-Oostkaai 14 (ID1148, RELICT_ID6989)

Winkelhuis nr. 8

Burgerhuis nr. 12

Café nr. 14

Figuur 3-116 Gebouwen langs het Kattendijkdok-Oostkaai

Bedrijfsgebouw Indiëstraat 10-12 (ID1152, ID1153, RELICT_ID 6887)
Voormalige fabriek voor het vervaardigen en herstellen van ijzeren scheepswerktuigen n.o.v. F. Durlet,
van 1897; thans drankenhandel. Aan straatzijde met drie puntgevels, waarvan de middelste met twee
gesculpteerde gevelstenen resp. met scheepsanker en hamer en aambeeld; op de begane grond,
rechth. poort met schamppalen en betraleid venster onder gietijzeren latei, bovenbouw met
gevelbreed drieledig segmentboogvenster; tussenliggende bakstenen muurdammen met speklagen en
pilasters op gebouchardeerde plint van arduin.
Achterliggende ruimten met beglaasde overkapping op Polonceauspanten; nok met overlangse
dakruiter voor verluchting
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Figuur 3-117 Bedrijfsgebouw Indiëstraat 10-12
Verbindingsdok (ID1217, RELICT_ID10716)
Verbindingsdok aangelegd in 1869. Een erg verweerde gedenksteen van 1 m breedte x 1,15 m hoogte
op de W.-kaai in de kuip van de Willembrug herinnert aan de feestelijke inhuldiging van de doorsteek.
De nog nauwelijks te ontcijferen tekst begint als volgt: 'De werken van vergrooting / der /
Antwerpsche haveninrichtingen / door de Gemeenteraad gestemd / den 5den Januari 1865 / werden
ingehuldigd / den 10den October 1869'. Beschermd (OA000204) in 1996.
Graansilo De Trouw (ID1220, RELICT_ID10740) (gesloopt)
Graansilo van 'De Trouw'opgericht in 1956 door P. Moenaert aan kaai nummer 44. Constructie van
gewapend beton en baksteen op achtennegentig funderingspalen Franki op 10 m van het water.
Balkvormig complex onderbroken door vooruitspringende hoger opgetrokken balk met trap en
liftkoker. Bevat zestien silo's voor 10.000 t graan op 6 m boven de kaaivlakte. De silo werd gesloopt in
2008.
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Figuur 3-118 Graansilo ‘De trouw’ voor de sloop.
Kantoorgebouw Armement Deppe, Verbindingsdok-Oostkaai 13, Bordeauxtraat 8 (ID1131,
ID1134, ID1135 RELICT_ID7715, ID1156 RELICT_ID6539)

Figuur 3-119 Kantoorgebouw van de Armement Adolf Deppe
Armement Adolf Deppe is een rederij die door de Antwerpse ondernemer (en in Duitsland geboren)
Adolf Deppe in 1863 werd opgericht. Ze bouwde verschillende lijndiensten met stoomschepen uit. Na
de dood van Deppe specialiseerde de rederij zich op lijndiensten naar Midden en Zuid-Amerika. Bij het
begin van de eerste wereldoorlog beschikte de rederij over 35 stoomschepen of 35% van de Belgische
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vloot en was het de grootste Belgische rederij. De rederij speelde een cruciale rol in het transport van
hulpgoederen van de Amerikaanse ‘Commission for Relief’. In 1960 werd de rederij –op dat moment
de tweede Belgische rederij- overgenomen door de Compagnie Maritime Belge.
Het kantoorgebouw van de rederij bleef bewaard. Het is een imposant pand van dertien trav. en drie
bouwl. in neoclassicistische stijl, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het gebouw heeft een
bepleisterde en beschilderde lijstgevel met op begane grond geblokt hardstenen parement, lichte
midden- en zijrisalieten, resp. afgesloten met driehoekig en gebogen fronton. Rechth. vensters. Op
gelijkvloerse verdieping zijn er getoogde, betraliede vensters, een rondboogdeur en steekboogpoorten,
rechthoekige poorten onder ijzeren I-balk.
Het gebouw ligt langs de Oostkaai van het verbindingsdok. De oostelijke kaaiweg van Verbindingsdok
dat voltooid werd in 1869 en de zogenaamde oude dokken (Willemdok) met de nieuwe dokken
(Kattendijkdok) verbond.
Politiecommissariaat van de 7de Wijk, Bordeauxstraat 12-14 (ID1157, ID1158, RELICT_ID6540)
Voormalig commissariaat Politie Havenafdeling, in 1878 gebouwd n.o.v. stadsbouwmeester P. Dens als
commissariaat en verpleeghuis voor hulp aan gekwetsten en drenkelingen; l.g. werd in 1936
gedeeltelijk en later volledig bij het commissariaat gevoegd. Beschermd (OA002634) sinds 1995.
Nr.12. Representatief Antwerps Politiebureel in sobere neo-Vlaamse renaissancestijl van 1878
(muurankers) opgetrokken uit bak-, witte natuursteen en arduin. Drie trav. en drie bouwl. onder
tentdak (kunstleien), bredere middentrav. lichtjes uitspringend op bovenverd. en hoger opgaand met
topgevel op schouderstukken, voluutvormige vleugelstukken. Horizontaal accent door brede puilijst
met dubbele overhoekse muizetand, doorlopende banden en kragende daklijst met muizetand,
vorstkam en topstukken. Centrale erker met opschrift &quot;Politiebureel&quot;. Rondboog- en rechth.
vensters met middenkalf, in drielicht geplaatst in middentrav., bandomlijstingen met omlopende
waterlijsten. Rondboogdeuren in zijtrav.
Nr. 14. Aansluitend dubbelhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl van twee bouwl. onder pseudomansardedak. Bak- en natuurstenen lijstgevel met hoger opgaande middentrav. Brede puilijst,
doorlopende kordons, kroonlijst op langgerekte consoles. Middentrav. met balkon, aflijnende lisenen,
licht uitspringende tuitgevel op gerekte consoles waartussen witstenen stadswapen, sierankers.
Geblokte natuurstenen gelijkvloerse verd. met segmentboogpoorten en -kruisvensters; op bovenverd.
rechth. balkonvenster en gebogen drielichtvensters op driekwartzuiltjes, rondboogvormig topvenster .

Figuur 3-120 Politiecommissariaat van de 7de Wijk
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Kantoor van de Société Badoise, Verbindingsdok Westkaai 12 (ID1132, RELICT_ID7716)

Figuur 3-121 Kantoor van de rederij Société Anonyme Badoise
Kantoor van de rederij Société Anonyme Badoise pour la navigation sur le Rhin et les transports
maritimes. Gebouw in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, naar een ontwerp door de architect
G. (?) Goldhagen uit 1896. Opgetrokken als uitbreiding van het aanpalende kantoor en pakhuis van de
rederij uit 1887, ontworpen door dezelfde architect.
De rederij werd mede opgericht en geleid door Louis Gutjahr (1847-1919), een schipperszoon
afkomstig uit Gernsheim in de Zuid-Duitse deelstaat Baden, die zich in 1880 als reder in Antwerpen
gevestigd had. Uit de koloniale handel die hij in 1876 met zijn broer Andreas te Mannheim had
opgericht, ontstond in 1887 de rederij en scheepsbevrachter Badische Actiengesellschaft für
Rheinschiffahrt und Seetransport (Société Anonyme Badoise pour la navigation sur le Rhin et les
transports maritimes), actief in de binnenscheepvaart op de Rijn. Het bedrijf dat over een vloot
rijnaken, haveninstallaties en pakhuizen in Mannheim, Ludwigshafen, Antwerpen en Rotterdam
beschikte, baatte onder meer ook een reguliere lijn voor sneltransport van goederen uit tussen
Mannheim en respectievelijk Antwerpen en Rotterdam, in aansluiting op de Red Star Line en de
Holland-Amerika-Lijn. Na een fusie en overname door de deelstaat Baden, trok voormalig algemeen
directeur Gutjahr zich in 1913 terug op zijn landgoed in Auerbach (Bensheim).
Architect Goldhagen die in 1895 ook de privéwoning van Louis Gutjahr op de Van Eycklei ontwierp, lijkt
in Antwerpen actief te zijn geweest van 1882 tot 1899, met vooral van oorsprong Duitse families als
cliënteel. Naast Gutjahr voerde hij met name ook opdrachten uit voor Albert von Bary, bekend als de
‘Duitse burgemeester van Antwerpen’.
Het is een gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (kunstleien)
met dakkapellen in typische houten omlijsting (balusters, houten kroonlijst op consooltjes met
dropmotief, koepel). De constructie bestaat uit een skelet van gietijzeren I-profielen (balken en
posten) en bakstenen stroggewelven. Lijstgevel van bak- en natuursteen op een geprofileerde sokkel
van arduin. Begane grond met markante speklagen, puilijst en steekboogopeningen in geblokte
omlijsting; bovenbouw getypeerd door omlijste rechthoekige vensters met balusterborstweringen en
driezijdige frontons met palmet, en centrale vlaggenmast. Beëindiging door een geprofileerde
architraaf, een fries met metopen en panelen, en een houten kroonlijst op modillons.
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Markante vestibule en traphal met bovenlicht in het interieur: kleurrijke vloer uit marmermozaïek met
rozet en boord, zoldering en wanden in stuc met medaillons waarin een Hermesstaf als symbool van
de handel, gevernist houten schrijnwerk van de deuren, gietijzeren trap met treden uit wit marmer en
een rijk bewerkte smeedijzeren leuning en trappaal, bovenlicht uit gekleurd glas.
Magazijnen Montevideo Kattendijkdok –Westkaai z.n. (ID1197, RELICT_ID6990)
Tussen Kattendijkdok-Westkaai, Montevideostraat en Braziliëstraat: z.g. 'Magazijnen Montevideo':
reeks van tweeëntwintig bakstenen loodsen onder raekemdak op Polenceauspanten (bitumen,
⊥ straat), te dateren ca. 1895. Opeenvolging van manke tuitgevels, resp. aan Braziliëstraat en
Kattendijkdok-Westkaai, gemarkeerd door zware arduinen plint, speklagen en omlijstingen van witte
natuursteen, ritmerende pilasters, bakstenen sierbanden en lijstwerk. Rondboogpoorten in geblokte
omlijsting met sleutel waarop het loodsnummer is aangegeven; l. en r. pseudo-schietgaten voor
verluchting. Ten behoeve van de restauratie werden de daken en spanten gedemonteerd.
De magazijnen zijn beschermd (OA003056) sinds 2001.

Figuur 3-122 Magazijnen Montevideo
Winkelhuis, Kattendijkdok –Westkaai 28 (ID1150, RELICT_ID6991)
Voormalig winkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) in neoVlaamse renaissancestijl n.o.v. Karel Seldenslach, van 1889 (cf. inscriptie).
Lijstgevel van bak- en natuursteen doorbroken door dakvenster in renaissance-omlijsting met
entablement, frontons smeedijzeren bekroning en flankerende oeil de boeufs. Drieledige houten
winkelpui met geblokte pijlers en dito lateien onder ijzeren I-balk met rozetvormige
bevestigingsbouten. Bakstenen bovenbouw met speklagen, sierankers, kordons en pilasters. Rechth.
vensters onder blind boogveld met kleurige baksteenmozaïken en diamantkopsleutel .

220

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Figuur 3-123 Winkelhuis, Kattendijkdok –Westkaai 28
Houten opslagplaats, Droogdokken z.n. (ID1301, RELICT_ID212394)
Op het droogdokkeneiland, langs de Oosterweelsteenweg, zijn een reeks opslagplaatsen ingeplant. De
bakstenen constructies zijn verregaand verbouwd en bijna volledig vernieuwd. De houten loods
daarentegen is waarschijnlijk nog een authentiek relict van de eind 19de-eeuwse havenontwikkeling op
het droogdokkeneiland.
Wat constructie betreft heeft de loods gelijkaardige kenmerken als het als monument beschermde
houten afdak op het Eilandje. De houten gebinten delen de loods op in zeven traveeën en dragen een
mank zadeldak bekleed met golfplaten; een balkenlaag deelt de loods op in twee bouwlagen.
Zijwanden in baksteen, wellicht een latere opvulling van een oorspronkelijk open loods. Op het
gelijkvloers werden compartimenten gemaakt door opvulling van de gebinten. De loods is rechtstreeks
op de kasseien bestrating gezet, zonder bijkomende bevloering.

Figuur 3-124 Houten opslagplaats
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Aanwervingsbureau voor havenwerklieden Braziliëstraat z.n. (ID1263, RELICT_ID200497)
Ter vervanging van het oude aanwervingsbureau voor havenwerklieden op de hoek van de RijnkaaiBraziliëstraat, opgericht in 1937-1938, besliste het College van Burgemeester en schepenen op
15/07/1960 een nieuw aanwervingsbureau op dezelfde plaats te voorzien. De werken werden op
28/10/1960 toegewezen aan de NV. Van De Mosselaer tegen een bedrag van 14.870.025 fr.. De
werken werden in september 1963 voltooid.
Het pand werd uitgevoerd werd in een betonskeletstructuur waarvan de verticale delen in de gevel
zichtbaar werden gelaten, en vooral de bovengevel als een open glazen wand werd uitgevoerd.
Het meest zuidelijk gelegen volume is opgebouwd uit een gelijkvloers en twee verdiepingen onder licht
afgerond dak. De gevel bestaat voor het grootste gedeelte uit glas. De onderpui werd bekleed met
afwisselend horizontale smalle panden en brede verticaal geplaatste leisteen platen. Het
middenvolume met betonnen ingangsluifel is opgebouwd uit een gelijkvloers met één verdieping. De
betonstructuur werd hier ook zichtbaar doorgetrokken over het licht afgeronde dak. De oppervlakte
van het voetpad onder de ingangsluifels werd uitgevoerd in breuksteen.
De gelijkvloerse gevel werd uitgevoerd als een volledig gesloten geheel in gele baksteen en afgewerkt
met een plint in breuksteen. Het gelijkvloers bestaat voor het grootste deel uit één grote ruimte
verdeeld door lage baksteen muurtjes bekleed met lichtgroene geglazuurde tegels. Het meest
noordelijke deel is opgebouwd uit een gelijkvloers met één verdieping in een afgerond grondplan,
afgedekt met een betonnen plat dak. Dit dak dat sterk afhelt naar de zuidzijde steekt aan de zijkanten
als een luifel over de gevel. De ramen van het gelijkvloers zijn uitgevoerd in glastegels, de gelijkvloerse
ruimte werd blijkbaar als fietsenberging gebruikt.>
De onderzijde van deze gevel werd voor een deel uitgevoerd in gele baksteen met daaronder een
strook breuksteen. Deels werden hier ook de reeds hiervoor gemelde leisteen platen gebruikt. Het
afgeronde deel wordt begrensd door een smal voortuintje afgeboord met een muurtje bekleed met
blauwe hardsteen met hierop een metalen leuning. Net als de rest van het gebouw werden hier stalen
ramen toegepast.
Het gebouw is beschermd (OA003058) en werd onlangs gerestaureerd en omgevormd tot horecazaak.

Figuur 3-125 Aanwervingsbureau voor havenwerklieden
Bureel-magazijn, Londenstraat 25 (ID1140, RELICT_ID7235)
Bureel-magazijn, uit XIX d. Beschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand, drie trav. en drie bouwl.
onder pannen zadeldak. Licht uitspringende en hoger opgaande middentrav. tussen bredere zijtrav.
met
gekoppelde
vensters.
Arduinen
plint,
(doorlopende)
lekdrempels
en
banden.
Segmentboogvensters en -deur met diamantkopsleutel.
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Figuur 3-126 Bureel-magazijn, Londenstraat 25
Vrije Technische Scholen, Londenstraat 41-43 (ID1141, ID1142, RELICT_ID7236)
De Vrije Technische Scholen zijn ondergebracht in een symmetrisch opgebouwd complex tussen de
Londen- en August Michielsstraat, opgetrokken in neogotische stijl naar ontwerp van architect Edmond
Leclef van 1898. Het gebouw is beschermd sinds 2007.

Figuur 3-127 Vrije Technische Scholen, Londenstraat 41-43
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Historiek
De oudste gebouwen van het huidige Technicum Noord-Antwerpen, een scholencomplex waar
technisch en beroepsonderwijs wordt verstrekt, zijn begrepen tussen de Londen- en August
Michielsstraat. De eerste straatnaam, toegekend in 1869, verwijst zoals de meeste straten in deze
buurt naar een havenstad; de August Michielsstraat werd pas in 1884 geopend en kreeg de naam van
een Antwerps gemeenteraadslid. De Londenstraat, die aangelegd werd op de as van de voormalige
Spaanse wallen ten oosten van de Lillopoort, vormt de zuidelijke afsluiting van het ‘extra muros’ deel
van het Eilandje dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw geleidelijk aan gestalte kreeg en
gekenmerkt wordt door een sterke vermenging van wonen en werken.
De bouwgrond voor het nieuwe complex, 2.704 vierkante meter in totaal, werd geleverd door de
‘Société Immobilière d’Anvers’, die na het slechten van de Spaanse wallen aanzienlijke stukken grond
van de stad had aangekocht. Bij de bouwaanvraag van 1898 formuleerde aanvrager en ontwerper
Edmond Leclef zijn verzoek als volgt: Construction d’un bâtiment destiné à servir de Phalanstère et
d’hôtel pour les ouvriers. Opdrachtgever was de Société Anonyme Werkmanswelzijn (een vereniging
van welstellende Antwerpse katholieken opgericht op 16 mei 1898 door ingenieur Frédéric Belpaire en
onder het beheer geplaatst van de Aalmoezeniers van de Arbeid), die op die manier een gaarkeuken
en wasgelegenheid wilde aanbieden aan dokwerkers, schippers, arbeiders samen met logement voor
werkmensen uit de polderstreek, de Kempen, het Waasland, zelfs uit Brugge, die dikwijls alleen maar
in het weekend naar huis gingen. Ook het “Gesellenverein” -een organisatie van jonge, katholieke en
ongehuwde Duitse arbeiders die in Antwerpen vertoefden- vond er tot 1914 onderdak. In de feestzaal,
de latere machinezaal, zorgden toneel- en turnkringen voor ontspanning, een zangkoor luisterde de
kerkdiensten op.
In juni 1900 werd in dezelfde context Het Beste Brood gesticht, volgens de statuten een coöperatie die
zich zou bezig houden met alle nijverheden en instellingen nuttig tot de stoffelijke en zedelijke
verbetering van de werkende klasse. De voornaamste aandeelhouder was graaf Henri Legrelle, broer
van één van de stichters van het Werkmanswelzijn; andere leden van de beheerraad waren onder
meer Frédéric Belpaire en Charles Hertoghe. In 1901 kocht Het Beste Brood twee percelen grond aan
weerszijden van het Werkmanswelzijn waarvan één zou dienen voor de bouw van het huis van de
directeur van Het Beste Brood met achteraan een tuin en daarachter een wagenloods; het andere
perceel zou voorbehouden worden voor de oprichting van stallen - het brood werd namelijk
rondgebracht met paarden- en hondenkarren. In eerste instantie een volksbakkerij zou Het Beste
Brood ook een maatschappij voor onderlinge bijstand (Onze Ziekenkas), een pensioenkas
(Volkswelvaren), een bank (Spaar- en Handelskas) en een kolenhandel (Algemene Kolenvereniging)
oprichten. De uiteindelijke voltooiing van het hele complex zou trouwens door deze instelling worden
gefinancierd.
In 1909 werd, recht tegenover het Werkmanswelzijn, door de stad een schuilplaats voor werklieden
van liberale signatuur opengesteld; het fraaie art nouveau-getinte gebouw naar ontwerp van J. Van
Asperen en A. Van Mechelen werd op 3 april 1995 als monument beschermd.
De nieuwe schuilplaats vormde algauw een stevige concurrent voor het Werkmanswelzijn dat nog
hetzelfde jaar de “Vlaamsche Vakschool voor Mecaniek, Scheepsbouw en Electriciteit” in zijn gebouwen
onderbracht en waarvan het bestuur werd waargenomen door de Aalmoezeniers van de Arbeid, een
congregatie die in 1894 door de Vlaming Theophiel Reyn in Luik was opgericht. Op 16 november 1910
werd de school door kardinaal Mercier plechtig ingewijd. De logeerkamers op de bovenverdieping
bleven nog tot 1925 in gebruik maar werden daarna omgevormd tot leslokalen. In 1923 hief de
‘Société Anonyme Werkmanswelzijn’ zichzelf op en schonk ze haar gebouwen, gronden en inboedel
aan de aalmoezeniers. Onder het directoraat van August Wauters (1936-1942), werd het gebouw
inwendig gereorganiseerd: naar ontwerp van architect Auguste Rayée (Oostende) werd in het vroegere
scheepsbouwlokaal een gloednieuwe kapel ingericht, ingewijd op 20 maart 1939, en verhuisden de
ateliers naar de oorspronkelijke kapel. In dezelfde periode en naar ontwerp van dezelfde architect
werd de vleugel achter het voormalige klooster opgetrokken tot op de huidige hoogte; wellicht werden
toen ook de traveeën aan weerszijden van het centrale gedeelte van de achtergevel van vensters
voorzien. Het trappencomplex aan August Michielsstraat zou reeds in 1931 ontworpen geweest zijn
door leraar-architect Mortier.

Beschrijving
Symmetrisch opgebouwd complex tussen Londen- en August Michielsstraat in neogotische stijl naar
ontwerp van architect Edmond Leclef van 1898, waarvan circa 1900 ruim de helft was gerealiseerd
224

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

doch dat in zijn totaliteit - met de drie verdiepingen boven de oorspronkelijke kapel en de woning van
de directeur van Het Beste Brood erbij - pas in 1911 werd voltooid. Het gebouw vertoont verschillende
haaks op elkaar staande vleugels van in totaal vijftien traveeën aan de Londenstraat en twee tot vier
bouwlagen, oorspronkelijk alle onder zadeldaken (leien) met fraaie dakkapellen aan de binnenplaats; in
de jaren 1980 werden al de voormalige zadeldaken, de daken boven de voorbouw aan de straat
uitgezonderd, verbouwd tot de huidige plat afgedekte dakverdiepingen. Samenspel van lichtrode
bakstenen punt- en lijstgevels op witstenen plint, verlevendigd met in baksteen uitgewerkte spits- en
korfbogige spaarvelden, Brugse traveeën, blind maaswerk en oculi alternerend met constructieve en
decoratieve elementen van verschillende soorten witte natuursteen.
Het licht achteruitwijkend middengedeelte met ondiep inkomgebouw van drie traveeën en twee
bouwlagen -waarop de oorspronkelijke feest- en later de machinezaal aansloot- met flankerende
vleugels van drie op acht traveeën, wordt voorafgegaan door een brede pui afgesloten met ijzeren
hekken op arduinen sokkel en met dito pijlers. De aansluitende aan de rooilijn palende gebouwen,
respectievelijk het voormalige klooster rechts en de vroegere woning van de directeur van Het Beste
Brood links, elk drie traveeën breed, zijn voorzien van een deels ingebouwde octogonale
hoek(trap)toren onder ingesnoerde leien spits, eertijds met ijzeren windvaan, geplaatst tussen de
inkomtravee aan de insprong enerzijds en de voorgevel van twee traveeën aan de straat anderzijds.
Rechtertoren met oud, gepolychromeerd houten beeld van een gekroonde Onze-Lieve-Vrouw met Kind
op linkerarm, geplaatst op wereldbol met slang. Rechthoekige vensters opgevat als pseudo-kruis-, bolen kloosterkozijnen met witstenen hoekstenen en vernieuwd houtwerk. Korfbogige hoofd- en zijingangen met later ingebrachte, fraai bewerkte vleugeldeuren van glas en ijzerwerk, eerstgenoemde
gevat in een puntvormig verhoogd risaliet met blind boogveld, versierd met bas-reliëf en inscriptie
Technicum. De voormalige toegang tot de kapel werd verbouwd tot venster, de flankerende traveeën
geopend met een deur. Voormalige privé-ingangen met eenvoudige houten korfboogdeur en
bovenlicht.
De achtergevel van het huidige schoolcomplex aan de August Michielsstraat telt dertien traveeën. De
traveeën zeven tot en met tien vertonen dezelfde indelingen, ornamentiek, vensters en
korfboogpoorten als de gevels aan de Londenstraat. De muuropeningen in de aansluitende traveeën,
onder meer de klimmende vensters van de trapzaal, gaan terug tot de verbouwingen en aanpassingen
van 1939 doch werden uitgevoerd in een vereenvoudigde versie van de oorspronkelijke stijl; ook de
huidige rechtse poort van glas en ijzerwerk dateert van toen; de linkse houten poort met sierlijk
smeedijzeren beslag gaat terug tot de allereerste bouwperiode. De voormalige hoofdzetel van Het
Beste Brood met aansluitende werkplaatsen, gelegen op de hoek van August Michiels- en Napelsstraat
en uitgevoerd in dezelfde stijl als het oude Werkmanswelzijn, modo schoolcomplex, werd in mei-juni
2004 gesloopt. De voormalige wagenloods werd kort daarop gesloopt en voor de verbouwing van de
stallingen werd een bouwvergunning afgeleverd.
Plattegrond: niettegenstaande de verschillende ingrepen die het gebouw in de loop der jaren
onderging, bleven de hoofdstructuren en indelingen nog grotendeels bewaard. Centraal bevindt zich
nog steeds de oorspronkelijke feest- en later machinezaal, thans recreatieruimte, geflankeerd door de
huidige refter en kapel enerzijds, de oorspronkelijke kapel, thans werkplaats, anderzijds. Het lagere
inkomgebouw aan de straat vervult nog steeds zijn ontvangstfunctie. De indeling van het klooster met
een gang, haaks op de straat, een suite van aansluitende lokalen en een draaitrap in het torentje is
nog aanwezig. Van de indeling van de vroegere directeurswoning met aansluitende tuin daarentegen
bleef weinig bewaard.

Interieur
Oorspronkelijke feestzaal van zeven op drie traveeën, van 1909 tot 1974 machinezaal en thans
recreatiezaal met bewaarde geklonken metalen overspanningen die teruggaan tot de allereerste
bouwfase; ingenieuze constructie met ijzeren boogspanten, lichtkoepels en dakruiter over de volledige
lengte (vernieuwd glas); de boogvormige nis achteraan verwijst naar het vroegere podium.
Kapel in art deco van 1939 naar ontwerp van A. Rayée ingericht in de voormalige werkplaats
scheepsbouw (tot aan de Eerste Wereldoorlog was dit de refter van het Werkmanswelzijn, in 1976
werd het grootste deel terug omgevormd tot refter), met halfronde apsis versierd met een fresco door
G. Stoffels, 1941, kenmerkende marmeren lambriseringen, smeedijzeren leuningen -onder meer van
het voormalige hoogzaal- en beeldhouwwerk door beeldhouwer José Van den Broeck.
Voormalige kloosterrefter met intact bewaard eclectisch, neo-renaissancistisch getint interieur, met
onder meer een wandbekleding in imitatiegoudleder en een omlopende houten lambrisering, die één
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geheel vormt met de fraai omlijste deuren, de wandkasten, de schoorsteenmantel, stoelen en tafel die
in de houtafdeling van de school werden gemaakt; bijpassende bronzen bolluchters; deels betegelde
haard met sierlijk bewerkte ijzeren haardplaat met heiligenfiguren en jaartal 1696. Aansluitend vertrek
met beglaasde koepel uit bouwperiode. De gang van het voormalige klooster met originele
pitchpinedeuren, bovenaan telkens met opschrift “<em>clausura</em>” in vergulde letters. Traptoren
met nog aanwezige Engelse trap.
Voormalige kapel en bovenverdiepingen met betonnen overspanningen van 1911; van meet af aan
waren de vertrekken op deze bovenverdiepingen bedoeld als klaslokalen. De overige, heringerichte en
tot klaslokalen omgevormde bovenverdiepingen -eertijds logeerkamers- vertonen stutten op de plaats
van de vroegere steunmuren. Kelders met troggewelven tussen ijzeren liggers, in 1947 en 1960 deels
ingericht als refter.
The Antwerp Grain Work Company, Londenstraat 28 (ID1143, ID1144, ID1145, ID1146,
RELICTID_7237)
"The Antwerp Grain Work Company", natie ontstaan in 1904 door samenvoeging van vijf oudere
naties. Kantoorgebouw van 1880 (gevelsteen) met bijhorende magazijnen, stallingen en
dienstwoningen in Bordeaux- en Kribbestraten, van 1904.
Kantoorgebouw (Londenstraat, ID1143, ID1144) in neo-Vlaamse renaissancestijl gedateerd 1880.
Samenstel van twee verhoogde halsgevels van totaal vijf trav. en drie bouwl. + topgevels onder twee
zadeldaken (n ⊥ straat, kunstleien). Baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor doorlopende
lekdrempels, banden, kordons en ornamenten (wortel- en schijfmotieven). Topgevels eindigend op
gebogen frontons, geopend met rechth. venster in entablementomlijsting onder driehoekig fronton en
radvenster. Op hoofdverd. gekoppelde vensters onder driehoekige, gebroken frontons, middenvenster
onder gestrekte waterlijst. Voorts rechth. vensters, op bovenverd. uitgewerkt als vensterregister met
pilasters onder doorlopend hoofdgestel. In vlak afgesloten middentrav.: steekboogdeur met
diamantkopsleutel onder paneel met opschrift "The Antwerp Grain Work Company".
Achterliggend ± T-vormig complex met kleine binnenplaats, twee dienstwoningen, pakhuizen en
stallingen. Gelijkaardige Art Nouveau geïnspireerde gevels aan Bordeaux- en Kribbestraat (Resp.
ID1145, 1146), opklimmend tot 1904. Lijstgevels van resp. negen en tien trav. en drie en een halve of
vier en een halve bouwl. onder zadeldaken (n // straten). Baksteenbouw met kleurige
baksteenbanden, boven de puilijst gemarkeerd door lisenen onderling verbonden door segmentbogen,
hogerop aflijnend geprofileerd kordon en houten kroonlijst. Markante, hoger opgaande
gevelbekroningen met natuurstenen Art Nouveau-ornamenten en panelen met opschrift "1904 The
Antwerp Grain Work Company". Rechth. en segmentboogvensters, e.g. voor dienstwoningen en
mezzaninoverd. Begane grond met segmentboog- en rechth. poorten.
Interieur met houten vloeren op stalen I-balken en gietijzeren pijlers.
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Figuur 3-128 The Antwerp Grain Work Company, Londenstraat 28
Schuilplaats voor Werklieden, Londenstraat 52 (ID1271, RELICTID_7238)
Schuilplaats voor Werklieden. Vrijstaand gebouw op hoek met Noorderplaats, in een hybride
eclectische stijl van 1908 (cf. gevelsteen), n.o.v. J. Van Asperen en A. Van Mechelen. Destijds
opgericht door het liberale stadsbestuur als tegenhanger van het schuin ertgov. Liggend
'Werkmanswelzijn', in 1898 opgericht door de Broeders van de Arbeid (zie nr. 41-43).
Onregelmatige constructie op rechth. grondplan met kerkallures, bestaande uit een centrale beuk van
vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak, dwarse zijbeuken van één of twee bouwl., aanleunende
ronde traptoren met koepel aan Z.-zijde en dito monumentale schoorsteen met bewerkte kop.
Gele baksteenbouw met constructief en decoratief gebruik van lichtere baksteen en natuursteen.
Hoofdgevels en dwarse zijtrav. met puntgevel afgelijnd met natuurstenen daklijst en topstuk.
Verbinding tussen lagere en hogere zijbeuken d.m.v. luchtbogen. Gekoppelde rechth. vensters met
ontlastingsboog, kruisvensters of hoge rondboogvensters. Het gebouw is beschermd (OA002743) sinds
1995.
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Figuur 3-129 Schuilplaats voor werklieden

Pakhuis Soc. An. Joseph J. Lee & C. Bataviastraat 19 (ID1159, RELICT_ID6479)
Pakhuis (cf. havenfunctie) uit XIX B met opschrift 'Soc. An. Joseph J. Lee &amp; C ', schilddak (n //
straat, Vlaamse pannen). Gecementeerde lijstgevel van zes trav. en drie bouwl. met
segmentboogvormige vensters en laadluiken. Begane grond met rondboogvormige muuropeningen,
o.m. poort in vierde trav. Hijsbalk en takelsysteem in eerste trav.
Het gebouw werd recent verbouwd tot appartementen en Italiaans restaurant, waarbij het volledige
schrijnwerk werd vervangen en het interieur sterk verbouwd.

Figuur 3-130 Pakhuis Soc. An. Joseph J. Lee & C
Suezdok (ID1216, RELICT_ID10737)
Suezdok tussen Kattendijkdok en Amerikadok, voltooid in 1887; naamkeuze zinspelend op het in 1869
geopende Suezkanaal.
Het kleine Suezdok is 114,50 meter lang en 50,03 meter breed en 3,33 meter diep en in 1881
gegraven, ter verlenging van het Kattendijkdok. In 1947 werd de Suezbrug gesloopt en de geul
verbreed van 18 m naar 34 m.
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De Siberiabruggen werden daarna gebouwd. De noodsasdeuren aan de Siberiabrug werden in 1938
gesloopt. Tussen 1938 en 1947 werd de geul-Siberiabrug gemoderniseerd en verbreed van 18 m naar
21 m, gelijktijdig met een vernieuwing van de bruggen.
Aan de oostkant op nº 63, staat de vroegere brandweerkazerne van Antwerpen-Noord en Haven. Het
gebouw is geïnspireerd op het eind 19de eeuw afgebrande Hansahuis en is -na grondige verbouwing
door Zaha Hadid, de nieuwe hoofdzetel van het Antwerps Havenbedrijf.
Het Seuzdok was na 1881 de laatste dok van de noordelijke haven.

Suezdok en voormalige brandweerkazerne (voor de verbouwing)

Suezloods, Siberiastraat z.n. (ID1362, RELICT_ID214982)
De Suezloods werd volgens een document in het stadsarchief gebouwd in 1891 op kaai 46, de
westkaai van het toen net gegraven Suezdok. De loods is gekend als de SKB-loods, omdat het
Antwerpse Scheepvaart- en Konstructiebedrijf in deze loods tot 2010 een atelier had. Nadien werd de
loods ingericht als opslagplaats voor de gereinigde delen van de 'kogge van Doel'.
De loods is een ijzeren constructie van zeven beuken van drie traveeën en is van hetzelfde type als de
afdaken op de Scheldekaaien. De loods was oorspronkelijk een open constructie opgericht op het
gekasseide terrein van de kaai. Per beuk rusten vier Polonceauspanten op met klinknagelverbindingen
verstevigde, conische pijlers, aan de voet omgeven door twee kwartbolvormige gietijzeren
stootblokken. Deze stootblokken zijn voorzien van de in reliëf gegoten, ovale merktekens van het
bedrijf Nicaise &amp; Delcuve uit La Louvière, de firma die ook de afdaken op de Scheldekaaien
realiseerde. Alle pijlers zijn genummerd, lopend van zuid naar noord, met bovenaan een zwart cijfer
die de rij weergeeft en onderaan in rode verf een cijfer dat de travee weergeeft. Elke beuk is ongeveer
11,50 tot 12 meter breed; de traveeën zijn ongeveer 11,75 meter lang. De vrije nokhoogte van de
gebinten telt ongeveer 8,30 meter.
De zeven tegen elkaar aanleunende zadeldaken zijn afgedekt met aluminium golfplaten, die ook de
frontons bedekken. In tegenstelling tot de afdaken op de Scheldekaaien ter hoogte van het Steen,
hebben deze afdaken geen versierde fronten. De afdaken werden ondertussen afgesloten in een
combinatie van betonnen platen en aluminium.
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Figuur 3-131 Suezloods
Panamaloods, Siberiastraat z.n. (ID1363, RELICT_ID215051)
De Panamaloods werd volgens een bouwaanvraag in het stadsarchief gebouwd rond 1950 op kaai 46,
de westkaai van het Suezdok. De loods ligt ten noorden van de droogdokken, haaks op de eind-19deeeuwse Suezloods. Beide loodsen zijn genoemd naar grote kanalen, belangrijk voor de internationale
handel via scheepvaart. De loods werd gebouwd voor de N.V. Lemahieu, een houthandel uit Kortrijk.
Zij lieten de constructie over aan de Ateliers De Meestere Frs uit Heule.
De loods is een ijzeren constructie bestaande uit twee naast elkaar gelegen, lange afdaken van in
totaal zestien traveeën. Omwille van de vorm van het terrein, is de loods in de noordwestelijke hoek
afgeknot, waardoor een trapeziumvormig grondplan ontstaat. De totale breedte van de loods telt 32,50
meter, de zuidelijke wand is 80 meter lang, de noordelijke 65 meter. Elk afdak bestaat uit een reeks
Polonceauspanten die telkens 16 meter overspannen, gedragen door ijzeren vakwerkpijlers. De
zadeldaken zijn met eternit golfplaten bedekt en kregen oorspronkelijk gevels en zijwanden in
houtbekleding, ondertussen door golfplaten vervangen.
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Figuur 3-132 Panamaloods

Brandweerkazerne, Siberiastraat z.n. (ID1265, RELICT_ID10739)
Brandweerkazerne aan kaai nr. 63 ten Oosten van het Suezdok; verdieping en zolder sedert 1959
ingericht t.b.v. Technische Dienst van het Havenbedrijf van de stad Antwerpen, directie en
administratie.
Imposant gebouw in neotraditionele stijl van 1922 n.o.v. E. Van Averbeke, geïnspireerd op het in 1893
afgebrande Hansahuis (zie Bonapartedok). Rechthoekig gesloten blok van vier vleugels rondom open
binnenkoer, drie bouwl. hoog onder overkragende licht ingebogen schilddaken (leien) met talrijke
dakkapellen en schoorstenen; enkel het W.-deel bleef gespaard bij de dakbrand van 1956. Vrijwel
identieke O.- en W.-gevel van vierentwintig trav., N.- en Z.-gevel van achttien trav. Lijstgevels van
bak- en natuursteen op hoge sokkel met horizontaliserende kordonvormende lekdrempels, speklagen
en brede kroonlijst.
Kruisvensters met negblokken onder per verd. verschillend ontlastingssysteem. Rondboogdeuren en poorten in geblokte, geprofileerde omlijsting, de grote poorten aan O.-zijde bestemd voor de
brandweerwagens.
Achter de slechts twee bouwl. tellende middenpartij (negen traveeën) van de Z.-gevel verheft zich aan
koerzijde de onvoltooid gebleven vierkante toren met speklagen en kruisvensters voor oefeningen en
het drogen van de brandweerslangen.
Het beschermde gebouw (OA002928) doet na verbouwing dienst als hoofdzetel van het Antwerps
Havenbedrijf. Het ontwerp van de nieuwe toevoegingen zijn van de Iraaks-Britse architecte Zaha
Hadid.
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Figuur 3-133 Havenhuis na de verbouwing

3.8

Houtdok, Kempisch dok en Asiadok
Houtdok (ID1209, RELICT_ID10729), tussen Kattendijkdok, Asiadok en Kempischdok, aangelegd ten
behoeve van de houthandel; eerste stuk van 1864, verlenging in oostelijke richting van 1873.
Oorspronkelijke benaming "Mexicodok", in 1869 vervangen door huidige naam. De Noorderkaai van
baksteenmetselwerk, in de Tweede Wereldoorlog gebouwd bij wijze van werkverschaffing, is het enige
20ste-eeuwse exemplaar in die uitvoering; de overige zijden behielden hun oorspronkelijke taluds. Aan
de zuidkant bevindt zich de zuidelijkste ro-ro (roll-on, roll-of) terminal van de dokken. De ijzeren
afdaken aan noord- of zuidkant van 1899 zijn van het standaardtype uit het vierde kwart van de 19de
eeuw, aan dokkant waren ze van een unieke geveltopbeplating voorzien met naar elkaar gekeerd
zittende leeuwen, omgeven door zwierig rolmotief, sinds 1975-1980 vervangen door volle staalplaten,
behalve aan tweede tot zesde beuk aan zuidwestkant. Omgeving met typische houten loodsen uit de
20ste eeuw.
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Figuur 3-134 Erfgoed in de omgeving van het Houtdok, Kempisch Dok en Asiadok
Kempisch dok, (ID1199, RELICT_ID10735) haaks op het Houtdok (noord) en evenwijdig met het
Asiadok (oost) voltooid in 1873. Naamgeving naar de Kempische Vaart die hier dwars doorliep en
waarvan de uitstulping aan de noordwestkant rest.
Voornamelijk bestemd voor lossen van ijzerwaren en steenkolen zie onmiddellijke nabijheid van
goederenstation Dokken-Stapelplaats (Noorderplaats). Op de zuidkaai nummer 35 stond in 1890-1926
de befaamde "kolentip", een wagonkipper voor 25 ton steenkolen bediend door middel van perswater.
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Figuur 3-135 De Kolentip
Het dok is 334,50 meter lang, 150 meter breed en 3,33 meter diep. Het Kempische dok was
oorspronkelijk voorzien van oeverhellingen. Ca.. 1920 begon de bouw van de noordwestelijke
kaaimuren en een inham 33 m/48 m x 16 m voor de verscheping van huisvuil en beer per lichter van
de Openbare Reinigingsdienst, kortom de "Mestpacht". Rond 1970 werden de kaaimuren aan de zuiden oostkant gebouwd
Aan de oostkade, het Kempische dok-Oostkaai, zijn hangars en pakhuizen. Aan de kade zijn ruime
parkeerplaatsen voor overnachtende vrachtwagens voorzien. Daar is de kade heraangelegd met
boompjes en zitbanken. Nog aan de westkade, langs de Binnenvaartstraat zijn nu grote
parkeergelegenheden voor overnachtende vrachtwagens. Aan de Madrasstraat zijn alle houten hangars
afgebroken voor nieuwe projecten.
Asiadok (ID1203, RELICT_ID10731) ( haaks op Houtdok en evenwijdig met Kempischdok)
grotendeels voltooid in 1871; vergroting in noordelijke richting van 1888; in 1955-60 met het
Straatsburgdok verbonden.
Aanvankelijk zogenaamd "Vaartdok" omdat hier, ter hoogte van de huidige IJzerlaan de Kempische
Vaart uitmondde, via sluis nummer 17 (1873) die in 1935 werd gedempt.
Het Asiadok ontving hout in het noorddeel. Aan zuid- en westkaai met steenkooloverslag werkten van
1877 tot 1886 de zes enige stedelijke stoomkranen op sporen, mislukt experiment door veelvuldige
sabotage. In de zuidhoek is een herstellingsbedrijf voor binnenschepen gevestigd, met twee van de
drie drijvende droogdokken in de haven; het andere ligt in de noordoosthoek van het Kempischdok.
Aan de oostkaai van het Asiadok, evenwijdig met de Noorderlaan, ijzeren havenafdaken van 1888-92,
oorspronkelijk bedoeld als houtmagazijnen (zie Houtdok). Vanaf 1890 geleidelijk ingericht als
quarantainestallen, in onbruik sinds circa 1980. Een stuk met zes veeplaatsen wordt bewaard in het
Nationaal Scheepvaartmuseum (Steen). Negen afdaken werden in 1987 gerestaureerd en gerenoveerd
onder leiding van Ferre Verbaenen en K. Van Hoolst tot nieuwe kantoor- en opslagruimte ten behoeve
van een firma in onderhoudsproducten.
Kempische brug (ID1200 RELICT_ID 10736)
Kempischebrug tussen Kempischdok en Houtdok: ijzeren draaibrug van 1873 waarvan het
perswatermechanisme in 1972 vervangen werd door een elektrisch aangedreven kabeltrommel
(ontwerp Ch. Bastenie).
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Figuur 3-136 Kempische brug
Asiabrug (ID1206 RELICT_ID 10732)
Asiabrug tussen Houtdok en Asiadok: hydraulische draaibrug als Nassaubrug maar van 1924 en met
tot 1990 gebruikt treinspoor. Oorspronkelijke bewegingsinrichting d.m.v. perswater gemoderniseerd in
1974, identiek als bij Willembrug. Benaming 1873-1935 : brug A.
Bij de brug hoort een brugwachtershuisje (ID1207, RELICT_ID10733) uit eerste kwart van de 20ste
eeuw. De elektrische bediening der gemoderniseerde brugbeweging gebeurt vanuit het prefabhokje
van 1974, zoals aan de Kempische brug.

Figuur 3-137 Asiabrug
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Mexicobruggen (ID1225 RELICT_ID 10730)
Beschermd sinds 2009 (OA003055)
Mexicobruggen, tussen Kattendijkdok en Houtdok, bestaande uit twee elektrisch aangedreven (2x37
kW en dieselaandrijving voor noodgeval) // rolbasculebruggen van het type Scherzer, verkeerdelijk
soms wiegbruggen genoemd. De O. voltooid in 1936, de W. in 1941 (zie ook Oosterweelbrug), resp.
gerestaureerd in 1979 en 1982. Benaming 1873-1935: brug C, toen hydraulische draaibrug (zoals
Kempischebrug). Het huidig model werd niet meer hernomen omdat bij openen en sluiten de winddruk
asymmetrische sleet veroorzaakt aan de tandbaan -die daarom regelmatig dient bijgelast- waardoor de
treinsporen niet meer op hun juiste plaats komen. Een nieuwe restauratie wordt in het vooruitzicht
gesteld in het kader van de aanleg van de tramlijn 'Eilandje'

Figuur 3-138 Mexicobruggen

Havenafdaken bij
RELICT_ID10734)

Asiadok,

Asiadok-Oostkaai

z.n.

(ID1212,

ID1213,

ID1337-ID1340

Aan de oostkaai van het Asiadok, evenwijdig met de Noorderlaan, ijzeren havenafdaken van 1888-92,
oorspronkelijk bedoeld als houtmagazijnen (zie Houtdok). Vanaf 1890 geleidelijk ingericht als
quarantainestallen, in onbruik sinds ca. 1980. Een stuk met zes veeplaatsen wordt bewaard in het
Nationaal Scheepvaartmuseum (Steen). Negen afdaken werden in 1987 gerestaureerd en gerenoveerd
o.l.v. F. Verbaenen en K. Van Hoolst tot nieuwe kantoor- en opslagruimte t.b.v. firma in
onderhoudsproducten.
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Figuur 3-139 Havenafdaken bij het Asiadok (huidige en oorspronkelijke toestand)

Kerkschip Sint-Jozef, Houtdok Noordkaai (ID1259, RELICT_ID10769)
Kerkschip Sint-Jozef. Betonnen Duitse munitieboot uit de Tweede Wereldoorlog ingericht als kerk met
feestzaal en herberg.
Het kerkschip behoort aan de vzw Apostolaat der Schippers. Op 3 oktober 2011 werd het Kerkschip
Sint-Jozef beschermd als varend erfgoed. Doordat het schip nooit in de vaart genomen, is de
rompconstructie nog quasi volledig authentiek en intact gebleven. Hierdoor is het schip één van de
gaafste overgebleven exemplaren van die grootte voor de Europese geschiedenis van de
botenscheepsbouw (gewapend beton), meer zelfs, het laatst overgeblevene in West-Europa.

Het schip werd in opdracht van de Duitse bezetter tussen 1942 en 1944 gebouwd in Rotterdam onder
leiding van het constructieatelier 'La maison Saintrap et Brice' uit Parijs. Het vaartuig werd gebouwd uit
gewapend beton om de magnetische zeemijnen te kunnen ontwijken en het beton bood ook een extra
bescherming tegen geschut. Maar de hoofdreden was het gebrek aan ijzer en staal dat gebruikt werd
voor de oorlogsindustrie. Bij het bouwen werd een traditionele methode uit de houtbouw toegepast,
waardoor het schip is opgebouwd uit een massieve betonschaal op betonnen spanten. Het schip zou
als bevoorradingsschip voor de Duitse vloot dienen. In het voorjaar van 1944 werd het schip versleept
naar Antwerpen om er verder te worden afgewerkt. Het betonnen casco werd echter na de bevrijding
in september 1944 door de Belgische staat in beslag genomen en in 1946 openbaar verkocht. Het nietgemotoriseerde vaartuig werd daarna gebruikt als opslagplaats voor kolen in de Antwerpse haven.
In 1950 schonk de toenmalige eigenaar, de firma Antoine Vloerbeghs (Claloria), het schip aan het
Aartsbisdom Mechelen om het om te bouwen tot een kerkelijk en sociaal centrum voor de
binnenvaartschippers en hun families. Het kreeg op 1 oktober 1952 als 'Kerkschip Sint-Jozef' een
eerste ligplaats aan het 1ste Havendok nr.112. In het achterschip werden portalen gemaakt en
loopplanken gelegd. Er werden twee kapellen in het schip opgericht. De grote Kapel van het schip
kreeg zes glasramen, uitgevoerd door de Antwerpse glazenier Marc de Groot (1910-1979), met
Bijbelse taferelen die zich op zee afspelen.
Het kerkschip verhuisde meerdere keren: na het Leopolddok, waar het eind jaren '60 om economische
redenen moest vertrekken, lag het schip in het Kanaaldok B1. Door havenuitbreidingen, moest het
schip in 2012 verhuizen naar het Houtdok, dichter bij het stadscentrum van Antwerpen. Daar werden
enkele restauratiewerken uitgevoerd.
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Figuur 3-140 Kerkschip St.-Jozef
Pakhuis Vlaeynatie, Rigastraat 20 (ID1136, RELICT_ID7504)
Z.g. Vlaeynatie cf. opschrift gevelsteen: pakhuis, oorspronkelijk met identieke gevel aan August
Michielsstraat nr. 19-21, opgetrokken in 1899 naar ontwerp van J.L. Hasse. Bak- en natuurstenen
gebouw van zeven trav. en drie bouwl. Lijstgevels met puntvormige verhoging boven de derde en de
vierde trav. Rechth. muuropeningen, resp. poorten en laadluiken, onder ijzeren I-balk met rozetten en
ontlastingsbogen; schamppalen. Vernieuwde muuropeningen aan August Michielsstraat.
Inwendig: metalen constructie met troggewelven.

Figuur 3-141 Pakhuis Vlaeynatie, Rigastraat 20
Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten, Napelsstraat 37 (ID1137, RELICT_ID7371)
Het belangwekkend symmetrisch opgebouwd scholencomplex werd in 1921-1925 opgetrokken naar
ontwerp van stadsarchitect E. Van Averbeke, in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur
met verwijzingen naar Amsterdamse School, art deco en nieuwe zakelijkheid. Het gebouw is sinds
2007 beschermd (OA003520).
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Figuur 3-142 Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten
De stedelijke middenschool SISA is ondergebracht in een ouder scholencomplex waarvan de
hoofdgevel aan de Napelsstraat paalt en de noordelijke en zuidelijke zijgevels respectievelijk door
Cadix- en Rigastraat worden begrensd. Het (voormalig) aanwervingslokaal voor havenarbeiders dat het
volledige oostelijk deel van het bouwblok beslaat paalt met zijn voorgevel aan Kempisch Dok-Westkaai.
De straatnamen, toegekend in 1869, verwijzen enerzijds naar de gelijknamige havensteden, anderzijds
naar het dok waarin de Kempische Vaart uitmondde en dat in 1873 werd voltooid. De Napelsstraat en
het
Kempisch
Dok-Westkaai,
de
noord-zuid
gerichte
assen
begrepen
tussen
Napoleonkaai/Londenstraat en Indiëstraat, en de haaks aansluitende Cadix- en Rigastraat vormen het
centrale deel van het dambordvormige stratenpatroon dat zo typisch is voor dit extra muros deel van
het Eilandje dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw geleidelijk aan gestalte kreeg.
De nieuwe wijk, waar bedrijfsgebouwen en woonhuizen naast elkaar werden opgetrokken, groeide snel
aan en had na verloop van tijd nood aan een duurzaam schoolgebouw ter vervanging van de houten
noodlokalen. In 1914 werden hiervoor de vereiste gronden aangekocht doch door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog werd de realisatie van het project voorlopig uitgesteld. In 1919 diende
stadsarchitect E. Van Averbeke het “Ontwerp van een scholengroep in de Napelsstraat: jongens- en
meisjesschool met kindertuin” in. De uitvoering van de werken begon in 1921, eindigde in 1925 en op
16 maart 1927 werd de school officieel geopend. In 1958-1959 werd een was- en strijkklas ingericht
en in 1961-1962 een kookklas en een eetzaal (zijde Cadixstraat). Na de Tweede Wereldoorlog
versmolten de jongens- en meisjesschool tot de Gemengde school 13 met kleuterafdeling in de lokalen
zijde Rigastraat. In de lokalen aan de Cadixstraat werd het SISA (Stedelijk instituut voor sierkunsten en
ambachten) ondergebracht. Thans heeft deze instelling het volledige scholencomplex in gebruik alsook
de helft van het aan het scholencomplex aansluitend aanwervingslokaal voor havenarbeiders,
opgetrokken in 1938-1939 en eveneens ontworpen door stadsarchitect E. Van Averbeke.
De oorspronkelijke toestand van de schoolgevels zoals op oude foto’s te zien is wijkt enigszins af van
de huidige: het houtwerk van ramen en deuren werd eerst witgeschilderd doch inmiddels zijn de
meeste ramen door PVC-ramen vervangen, een aantal betonbalken werd bepleisterd en de dakpannen
vervangen door een zinkbedekking; ook de sanitaire installatie werd vernieuwd. Aan het
aanwervingslokaal werden enkele, weinig ingrijpende veranderingen aangebracht.

Beschrijving
Belangwekkend symmetrisch opgebouwd complex in een versoberde traditionalistische
baksteenarchitectuur met verwijzingen naar Amsterdamse School, art deco en nieuwe zakelijkheid; het
bevatte oorspronkelijk een kindertuin (centraal) en een jongens- en meisjesschool (respectievelijk
grenzend aan Cadix- en Rigastraat), symmetrisch opgesteld met tussen elke groep een speelplaats. De
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voorgevel van het complex paalt aan de Napelsstraat, de achterzijde aan het aanwervingslokaal voor
havenarbeiders, waarvan thans de helft deel uitmaakt van de school.
De totale lengte van de gevels aan de Napelsstraat (110,09 meter) bedraagt ruim het dubbel van die
der zijgevels (50,78 meter). Straat- en koergevels zijn opgetrokken in grijsrode baksteen en blauwe
hardsteen, de hoge plinten in ruw bewerkte breukstenen blokken met afwisselende kleuren: rood,
bruin, strogeel en lichtgroen. De keldervensters zijn voorzien van smeedijzeren hekwerk. Een aantal
betonnen lateien boven vensters en deuren werd later bepleisterd; de onderdorpels zijn steeds van
arduin. Alle roosteringen, trappen, bordessen en de dragende structuur van de afdaken boven de
ingangen zijn uitgevoerd in gewapend beton.
Het hele complex telt vijfentwintig traveeën aan de Napelsstraat en twee afgeronde hoektraveeën; aan
Cadix- en Rigastraat telt het telkens twee traveeën, een speelplaatsmuur van dertien (Cadix-) of
veertien (Rigastraat) traveeën en de zijgevels van de achtergebouwen van vier + drie traveeën; de
hoogte varieert van één tot drie bouwlagen onder schild- en zadeldaken (oorspronkelijk dakpannen,
thans zink) met talrijke dakkapellen en een aantal markante schoorstenen. Het volledige complex is
onderkelderd. Het middelste deel van de voorbouw met inkomgebouw van drie traveeën en twee
bouwlagen onder schilddak wordt aan weerszijden geflankeerd door twee aansluitende vleugels van
drie traveeën en één bouwlaag onder plat dak. De flankerende volumes tellen ieder vijf traveeën en
twee bouwlagen met hoger opgaande zijtraveeën afgesloten met een attiek en met een deur in de
eerste travee van de rechtse vleugel. Een traptoren van vier bouwlagen vormt de overgang naar de
identieke, elkaars spiegelbeeld vormende hoekgebouwen van twee op twee traveeën en drie
bouwlagen verbonden door een afgeronde hoek met inkompartij. De lange bakstenen muren die de
speelplaatsen afsluiten (Cadix- en Rigastraat) verbinden de voor- en achtergebouwen van het complex;
aanpalende overdekte gaanderijen met ijzeren vakwerkspanten op gietijzeren zuiltjes met typisch
kapiteel. Achtergebouwen van elk zes op vier traveeën met haaks aansluitende trappenvleugels van
drie op één travee en drie bouwlagen en uitbouwen van twee brede op twee smalle traveeën met
klaslokalen.
Spaarvelden, lisenen en muurbanden in contrasterende tinten markeren de bakstenen lijstgevels
waarvan de aflijnende houten kroonlijsten regelmatig onderbroken zijn door een hoger opgetrokken,
speels ingevulde muurpartij. De constructieve en decoratieve elementen van blauwe hardsteen worden
gekenmerkt door een opvallende, zeer verzorgde detailuitvoering. De overwegend rechthoekige,
naargelang de functie van het achterliggende lokaal in hoogte en breedte verschillende en al dan niet
gekoppelde vensters zijn afgelijnd met betonnen (later bepleisterde) lateien en onderdorpels van
arduin. Alleen de hoekgebouwen hebben op de begane grond enkele segmentboogvensters, naast de
kleine steekboogvensters die de muren van de speelplaatsen doorbreken. De in oorsprong houten
ramen met een variërende roedeverdeling die modulair werd uitgewerkt zijn reeds voor een groot deel
vervangen door PVC-ramen waarbij echter naar een bij het concept passende raamindeling werd
gezocht. Van de nog bewaarde houten ramen zijn op en aantal plaatsen de originele koperen
spanjoletten en krukken nog aanwezig.
De sterk benadrukte inkompartijen ter hoogte van de middelste travee aan de Napelsstraat en van de
hoektraveeën met Cadix- en Rigastraat wordt gekenmerkt door een brede luifel (leien) op houten
consoles, een beglaasde houten vleugeldeur met smeedwerk en een ruime trap van vijf treden en een
bordes.

Plattegrond
De centrale binnenplaats met grasveld en lindebomen, eertijds de speeltuin van de kindertuin, is aan
drie zijden geflankeerd door een omlopende gesloten gaanderij, die enerzijds deel uitmaakt van het
centrale deel van de voorbouw, anderzijds als afscheiding met de aanpalende binnenplaatsen en als
verbinding met de achterbouw fungeert. Aansluitende speelplaatsen met overdekte doch open
gaanderijen, die aan de westzijde werden vervangen door nieuwe sanitaire installaties. Voorbouw met
drie grote en drie kleine ingangen met bijhorende vestibules en aansluitende vertrekken, thans
voornamelijk in gebruik als kantoren, oorspronkelijk ook met woongelegenheid voor de huisbewaarders
van de drie verschillende scholen. De grote gelijkvloerse zaal in het linkerdeel van de voorbouw was
bestemd als voordrachtzaal, in het rechterdeel van de voorbouw waren publieke stortbaden voorzien
en de corresponderende zalen op de bovenverdieping dienden als turnzaal. De klaslokalen, palend aan
een midden- of zijgang, werden voornamelijk ondergebracht in de achterbouw en ontvangen hun licht
door grote vensters in de speelplaats- of achtergevels. Op de zolders waren slaapzalen voor inwonende
leerlingen (schipperskinderen) voorzien.
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Vier kleine trapzalen in de voorbouw en vier grote in de achterbouw zorgen voor een vlotte interne
circulatie.

Interieur
Gaaf bewaard, eenvormig afgewerkt interieur waarvan de belangrijkste, tot de bouwperiode
opklimmende elementen als volgt kunnen worden samengevat: bepleisterde en beschilderde muren en
plafonds met zichtbare balkenconstructie die op een aantal plaatsen ondersteund wordt door typische
consoles; met beige marmer (Comblanchien) beklede trappen en trappalen en fraai uitgewerkte
smeedijzeren trapleuningen met afzonderlijke houten handgreep; originele houten binnendeuren in
sobere omlijsting, waarvan een aantal deels zijn beglaasd; nog (sporadisch aanwezige) oorspronkelijke
raampompen en krukken. Originele kapconstructie met samengestelde houten spanten met
moerbouten en telmerken. De rode (gangen) en gele (leslokalen) keramische tegelvloeren met dito
aansluitende, licht gebogen plinten dateren vermoedelijk uit de jaren 1950; in de jaren 1960 werd
samen met de zinken dakbedekking de houten bebording vernieuwd. De hoge lambriseringen van
witte verglaasde tegels in gangen en trapzalen dateren eveneens uit deze periode.
Aanwervingslokaal havenarbeiders Kempisch Dok-Westkaai z.n. (ID1195, RELICT_ID201199)
Het (voormalig) aanwervingslokaal voor havenarbeiders beslaat het volledige oostelijk deel van het
bouwblok gevormd door een ouder scholencomplex waarvan de hoofdgevel aan de Napelsstraat paalt,
de noordelijke en zuidelijke zijgevels respectievelijk door Cadix- en Rigastraat worden begrensd. Aan
het scholencomplex aansluitend (voormalig) aanwervingslokaal voor havenarbeiders met voorgevel aan
Kempisch Dok-Westkaai, zijgevels aan Cadix- en Rigastraat, van 1938-1939 naar ontwerp van
stadsarchitect E. Van Averbeke; de noordelijke helft maakt thans deel uit van de school, de zuidelijke
fungeert nog steeds als aanwervingslokaal voor havenarbeiders, in de volksmond zogenaamd “Het Kot”
Het gebouw is beschermd sinds 2007 (OA003521)

Figuur 3-143 Aanwervingslokaal voor havenarbeiders
Burgerhuis, Kempisch Dok-Westkaai 84 (ID1149, RELICT_ID6992) (Gesloopt)
Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met mansardedak (leien) en dakkapellen, te dateren
eerste kwart 20ste eeuw. Bepleisterde, beschilderde lijstgevel, horizontaal gemarkeerd door kordons en
kroonlijst, verticaal door risalietvormende venstertrav. met breed balkon op voluutconsoles. Drieledige
arduinen cafépui met geblokte tussenstijlen en ingebogen deur met enorm ovaal bovenlicht,
samengebracht in een geprofileerde omlijsting. Bovenbouw met spiegel- en korfboogvensters in
geriemde omlijsting met neorococo-ornamentiek.
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Figuur 3-144 Burgerhuis, Kempisch Dok-Westkaai 84 (gesloopt)
Showroom Etablissements
RELICT_ID215066)

Fr.

Van

Kerckhove,

Kempischdok-Westkaai

101

(ID1367,

Showroom en administratiegebouw van het vroegere garagebedrijf Etablissements Fr. Van Kerckhove,
gebouwd naar een ontwerp door de architect Louis Michielsens uit 1953. De Ets. Fr. Van Kerckhove
was officieel concessiehouder van het Duitse automerk Volkswagen, en tevens dealer van de merken
Porsche, Packard en Studebaker. Het vrijstaande gebouw in naoorlogs modernisme beslaat het
driehoekige bouwblok gevormd door de Kempischdok-Westkaai, de Binnenvaartstraat en de August
Michielsstraat. Het vormt één geheel met het vroegere servicestation van Volkswagen ingeplant op het
achterliggende bouwblok begrensd door de Rigastraat. Aannemer van het complex was het Antwerpse
bouwbedrijf L. Van Rijmenant; de stalen dakspant van het servicestation werd vervaardigd door de
ateliers Nobels &; Peelman uit Sint-Niklaas. De Ets. F. Van Kerckhove was hier gevestigd vermoedelijk
tot de overname van de gebouwen door de nv Beerens in 2000; tot voor kort huisveste het complex
het Porsche Centre Antwerpen. Bij een recente renovatie kregen de gevels van de showroom een
volledig nieuwe bekleding in plaatmateriaal, waardoor niet alleen het uitzicht en het karakter maar ook
de ordonnantie grondig werden gewijzigd. Het vermoedelijk al eerder verdwenen benzinestation is
sindsdien geïncorporeerd in de showroom.
De Ets. Fr. Van Kerckhove behoort tot het latere oeuvre van architect Louis Michielsens, wiens carrière
vermoedelijk midden jaren 1930 van start ging, maar die na 1959 niet meer actief lijkt te zijn geweest.
In dezelfde periode tekende hij voor de Etablissements Laurencin, de Oldsmobile-garage in de OnzeLieve-Vrouwstraat/De Wittestraat in Berchem. Zijn veeleer conventionele realisaties waaronder vooral
rijwoningen, landhuizen en kleinere flatgebouwen, van gematigd modern tot regionaal of
traditionalistisch, hebben een decoratief karakter gemeen.>
De showroom van de Ets. Fr. Van Kerckhove is representatief voor de architectuur met een
uitgesproken publicitaire functie, die vanaf de jaren 1950 het beeld van de grote invalswegen gaat
bepalen. Het gebouw behoort tot de meest markante voorbeelden van autoshowrooms uit de vroege
jaren 1950 in Antwerpen, samen met de Etablissements Jules Verbeeck, de vroegere Opel- en Pontiacgarage op de hoek van de IJzerlaan en de Noorderlaan ontworpen door architect Paul Tombeur. In zijn
ontwerp behandelde architect Michielsens de twee componenten van het garagebedrijf, de
commercieel- administratieve vleugel en het servicestation, als twee afzonderlijke entiteiten, fysiek
gescheiden door het tracé van de August Michielsstraat. De showroom onderscheidde zich door een
strategische en beeldbepalende inplanting aan het eindpunt van de Italiëlei, op het verkeersdrukke
kruispunt met de IJzerlaan en de Londenstraat. Zo markeerde het gebouw met zijn ranke lichttoren de
belangrijkste toegangsweg tot het stadscentrum vanuit noordelijke richting. Het servicestation, een
rechthoekige baksteenbouw van drie bouwlagen onder een stalen sheddak, kenmerkte zich door een
zakelijke industriële architectuur. Dit pand herbergde de garage met onderhoudsateliers, smeer- en
wasinrichting, onderdelenmagazijnen en autodepot.
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De showroom vormt een quasi driehoekig gebouw van twee bouwlagen onder een plat dak, met een
halfronde hoekpartij gericht naar het verkeersplein, en een gebogen gevelfront aan de zijde van de
Binnenvaartstraat. De hoekpartij wordt karakteristiek bekroond door een hoog oprijzende lichttoren,
die oorspronkelijke het VW-embleem als bekroning droeg. Deze cilinder met doorlopende beglazing
(melkglas) wordt gekantonneerd door vier gegroefde pilasters. Opgetrokken met een betonskelet
waren de gevels oorspronkelijk bekleed met een parement uit natuursteenplaten, en voorzien van
stalen schrijnwerk. De voor het benzinestation opengewerkte hoekpartij werd centraal ondersteund
door een zware kolom. Verder onderscheidde de pui zich zoals vandaag door een vrijwel doorlopende
beglazing van vitrines. Nauwelijks overstekend wordt de bovenverdieping horizontaal belijnd door
bandramen en een kroonlijst. Oorspronkelijk sierde de firmanaam Ets. Fr. Van Kerckhove de fries van
de hoekpartij, met de logo’s van de automerken Studebaker, Packard en Porsche op de daklijst.
Volgens de bouwplannen is het interieur opgebouwd rond een centrale vide met omlopende galerij. De
showroom met een dambordvloer in marmertegels beslaat de volledige begane grond; het inkomsas
en de halfronde trapzaal bevinden zich in de hoekpartij, achter het benzinestation. Met de
directiekamer in de hoekpartij en een voordrachtzaal aan de tegenoverliggende zijde, zijn de kantoren
en de conciërgewoning rond de vide gegroepeerd op de verdieping.
Het gebouw werd omgebouwd tot Porsche-showroom, waarbij de gevel werd bekleed.

Figuur 3-145 Showroom Etablissements Fr. Van Kerckhove

3.9

Royerssluis

3.9.1

Historiek
Op 19 januari 1893 begon stadsingenieur Gustave Royers in opdracht van de Stad Antwerpen aan de
voorbereiding van de bouw. De sluis lag erg landinwaarts, zodat zij had kunnen blijven dienen mocht
het project van de Grote Doorsteek toch nog verwezenlijkt worden. Voortaan konden grotere schepen
de dokken invaren zonder eerst aan de Scheldekaaien een gedeelte van hun lading te moeten lossen.
Oorspronkelijk wordt een sluis gepland tussen het Lefèbvredok en de Schelde. De bouwputten liepen
echter onder en het project wordt stilgelegd.

Technum – UA - Gate

Havenerfgoed

243

Figuur 3-146 De bouwputten van de voorloper van de Royerssluis (Bron: A. Himler, 2005)
De Royerssluis werd gebouwd tussen 1904 en 1907 in de Scheldebocht te Oosterweel, nagenoeg in de
monding van de Vossenschijn, een daartoe verlegde en ingebuisde zijrivier van de Schelde die
uitmondde in de toegangsgeul op 70 m ten westen van de sasingang .

Figuur 3-147 Het Lefebvredok vanuit het noorden, voor de bouw van de Royerssluis.(Antwerpen 1903,
Louis Van Engel)
Het is de eerste moderne Antwerpse sluis met elektrische aandrijving en een totaal nieuw type van
sluisdeuren. Deze hebben de vorm van berijdbare stalen kisten die vanuit een diepe uitsparing in de
kaaimuur, dwars op de aslijn van de sluis over sporen op de bodem rollen. Tot 1966 was er nog een
derde sluisdeur in bedrijf, die het sas in twee stukken (respectievelijk 102,5 m en 74,3 m) verdeelde,
bedoeld voor kleine schepen. De deur dient thans als reservedeur bij averij en staat zolang in
droogdok nummer 8.
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Figuur 3-148 Royerssluis tijdens de bouw (Beeldbank Haven van Antwerpen)
Aan het benedenhoofd van de sluis ligt de Royersbrug (met treinspoor tot 1982), aan het bovenhoofd,
de Lefèbvrebrug (van 1908-09). Eerstgenoemde is een hydraulische scharnierende hefbrug, om er de
sluisdeur te kunnen onder trekken. De tweede is een rollende brug, gekoppeld aan de sluisdeur, wat
het Y-vormige verkeersplan noodzaakte, onbruikbaar voor een trein wegens de korte bochten. Deze
oplossing betekende een belangrijke besparing aan perswater, nodig voor het heffen (olie sinds 1965).
Dat de sluis als uiterst innovatief beschouwd mag worden mag blijken uit het feit dat de maquette van
de sluis –die nog steeds bestaat- meermaals tentoon werd gesteld tot aan de tweede wereldoorlog,
o.m. op de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1930.
De Royerssluis wordt uiteindelijk in gebruik genomen op 1 december 1908. De Royerssluis werd al
meermaals gerenoveerd en hersteld. In 1946 verzakte en stortte de kademuur aan de zuidkant in, tot
meer dan 20 meter vanaf de boordkant. Dit was wellicht het gevolg van de trillingen door
bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog. Dit ‘accident grave’ leidde tot een grondige
aanpassing van de sluis.

Figuur 3-149 Dwarsdoorsnede naar aanleiding van de verzakking van de kademuur (1946)
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Figuur 3-150 Herstelwerkzaamheden (Beeldbank Haven van Antwerpen)

Figuur 3-151 Royerssluis tijdens het interbellum (Beeldbank Haven van Antwerpen)
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Figuur 3-152 Maquette tijdens de wereldtentoonstelling van 1930 (Beeldbank Haven van Antwerpen)
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Figuur 3-153 Royerssluis in 1958 (Beeldbank Haven van Antwerpen)
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3.9.2

Bouwkundig erfgoed

Figuur 3-154 Overzicht erfgoedwaarden rond de Royerssluis. De cijfers verwijzen naar de ID in de
databank.

De Royerssluis bevindt zich nog steeds in een (actief) havenlandschap en wordt omgeven door
waardevol havengerelateerd erfgoed. Een deel van dit erfgoed is direct gerelateerd aan de Royerssluis
zelf.
De Royerssluis vormt samen met een aantal gebouwen een interessant ensemble. Alle gebouwen
bevinden zich op de zuidelijke oever en zijn terug te vinden op bovenstaande figuur. Van oost naar
west zien we de kolenbergplaats (ID1222), rijkswachtershuisje (Nederlands loodswezen) (ID1284), het
gebouw voor de rivierloodsen (Belgisch loodswezen) (ID1283), het sluiswachtershuis (ID1285) , het
sluisbedieningsgebouw (ID1288) en de sluismeesterwoning (ID1231). Deze laatste is beschermd
(OA003057). In de loop van de tijd werden een aantal nieuwe constructies opgetrokken bv. Brabohavenloodsengebouw (ID1282), andere werden sterk verbouwd (sluisbedieningsgebouw).
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Figuur 3-155 Bijgebouwen aan de Royerssluis

Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug (ID1246, RELICT_ID 10748)
De sluis zelf (ID1246) en de twee bijhorende bruggen vormen een belangrijke erfgoedwaarde. Het
vooruitstrevend ontwerp heeft een eeuw lang zijn deugdelijkheid bewezen. De sluis is echter tot op de
draad versleten en heeft door de vele aanpassingen en herstellingen heel wat aan waarde ingeboet.
Aan het bovenhoofd zijn de resten terug te vinden van de twee ronde torens die als geleiding dienden
voor de zeeschepen. De torens werden verwijderd na een aanvaring door een kustvaarder. De
dateringssteen werd gerecupereerd en naast de sluis opgesteld.
De kaaimuren uit natuursteen hebben veel te leiden gehad onder het intensieve gebruik. Aan de
zuidzijde kan duidelijk de betonnen herstelling worden onderscheiden. De tussendeur wordt al enige
jaren niet meer gebruikt en ligt weg te roesten. De Royersbrug (ID1287) is goed bewaard en heeft
haar oorspronkelijk uitzicht.
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Dateringssteen

Royerssluis (ID1248)

Tussendeur

Royersbrug (ID 1287)

Lefebvrebrug (ID1281)

Figuur 3-156 Royerssluis
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Sluismeesterswoning (ID1231, RELICT_ID 10752)
De sluismeesterswoning is het enige beschermde erfgoed op de site van de Royerssluis.
Tabel 3-2

Beschermde monumenten in de directe omgeving van de Royerssluis

Sluismeesterswoning
Royerssluis

M.B. 29/05/2001

Oosterweelsesteenweg nr. 6,
Sluismeesterswoning bij de Royerssluis

De sluismeesterswoning ligt ten zuiden van de Royersbrug. Het is een vrijstaand rechthoekig gebouw
in neo-Vlaamse renaissancestijl van 1908. De woning is gebouwd in baksteen en arduin op een
breukstenen plint onder haakse leien zadeldaken, het heeft pseudo-kruisvensters en een opvallend
oostelijk hoekportaal. In de tuin bevindt zich het bedieningsmechanisme van de vier overlaten van het
Schijn (tot 1966).
De Sluiswachterswoning vormt samen met sluiswachtershuis en het rivierloodsengebouw een
ensemble dat werd ontwerpen door architect De Winter. Hij verzorgde hier een gedetailleerde en
architecturaal sterke uitwerking van de gebouwen. Verder maakte hij een voorontwerp voor de
Sluiswachterswoning maar werd het ontwerp verder doorgeschoven aan de stadsbouwmeester A. Van
Mechelen. Het belang van architect De Winter voor de sluisomgeving valt moeilijk te overschatten. Als
hoofdingenieur – directeur van de Dienst der Havenwerken was hij nauw betrokken bij de verschillende
infrastructuurwerken aan de haven en de vormgeving van deze buurt van Antwerpen.

Figuur 3-157 Sluismeesterswoning (ID1231)
Sluiswachtershuis (RELICT_ID 1285, ID 10750)
Het sluiswachtershuis en het rivierloodsengebouw (Belgisch loodswezen) werden samen gebouwd in
1910 aan het benedenhoofd van de Royerssluis. Het zijn art-nouveaugetinte gebouwen in overwegend
geel gekleurd baksteenmetselwerk met speklagen en breukstenen plint.
Het sluiswachtershuis telt vijf traveeën en drie beuken en telt één bouwlaag onder een overkragend
zadeldak (kunstleien) met dakkapellen. Het heeft L getoogde vensters en deuren in gedeeltelijk
omlopende omlijsting. De puntgevels hebben een centrale rondboogpoort en dito vensters met
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tussenstijlen, alle onder geprofileerde rondboog met sleutel. In de gevel is een cartouche aangebracht
met opschrift: ANNO 1910. De overkragende houten daklijst steunt op sierlijke houten voluutconsoles.

Figuur 3-158 Sluiswachtershuis
Rivierloodsengebouw (Belgisch loodswezen) (RELICT_ID 1284, ID 10751)
Het sluiswachtershuis en het rivierloodsengebouw werden samen gebouwd in 1910 aan het
benedenhoofd van de Royerssluis. Het zijn: art-nouveaugetinte gebouwen in overwegend geel
gekleurd baksteenmetselwerk met speklagen en breukstenen plint.
Het rivierloodsengebouw is eveneens gedateerd. Het gebouw werd in de loop van de tijd uitgebreid in
dezelfde stijl en met hergebruik van de natuurstenen elementen uit de kopgevel.

Figuur 3-159 Lokaal voor rivierloodsen
Nederlands loodswezen / Rijkswachtgebouw (1284, ID 10751)
Bij de oprichting in 1909-1910 (eveneens door ingenieur De Winter), sprak het uitzicht van het gebouw
veel meer tot de verbeelding dan vandaag. Hoewel opgericht in een andere stijl als de naastgelegen
gebouwen, was ook dit gebouw op een decoratieve manier uitgewerkt. Vandaag is het grootste deel
van deze geornamenteerde gevelbeëindiging jammer genoeg verdwenen door de vervanging van het
hellend dak in 1933. Hierbij werd het gedeelte boven de kroonlijst, met de hoge decoratieve rand,
hoekornamenten en cartouches, verwijderd waardoor vandaag enkel de meer uitgewerkte deur nog
bijdraagt tot de architecturale waarde van het Nederlands Loodswezen. Op functioneel gebied was de
indeling van dit gebouwtje quasi hetzelfde als die van het Belgisch Loodswezen, met een inkomruimte,
sanitaire ruimte en slaapzaal.

Brabo havenloodsen (1282, ID 10751)
Een recenter loodsengebouw bevindt zich meer oostelijk. Het gebouw dateert uit 1948. Het gaat om
een eenvoudig bakstenen gebouw met smalle sokkel in blauwe steen en plat, overkragend dak. Onder
de rand bevindt zich een gecementeerde band met opschrift 'CVBRABO DOCKPILOTS', verwijzend
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naar het beloodsingsbedrijf met dezelfde naam, dat in 1931 ontstond uit de fusie tussen 'Progress' en
'Neptune'.

Kolenbergplaats (ID1222, RELICT_ID10749)
De kolenbergplaats dateert van dezelfde periode en bevindt zich aan het bovenhoofd. De
Kolenbergplaats (B9) is een dienstgebouw opgetrokken in een sobere neo-classicistische architectuur.
De bakstenen gevels met decoratieve speklagen, zijn onderverdeeld door middel van gecementeerde
pilasters. Het dak is opgebouwd uit één van de vroegste soorten van gewapend beton, waarbij de
wapeningen opgebouwd zijn volgens het “systeem-Hennebique”. De ontwerper van deze opslagplaats
van brandstof is tot op heden niet gekend. Wel is de architectuur duidelijk verschillend van de overige
dienstgebouwen van de sluis. De opslagplaats, die zich in feite juist buiten het sluisplateau bevindt,
heeft een vormgeving die vaker voorkomt in utilitaire havenarchitectuur daterend rond de
eeuwwisseling. De poorten aan noord- en zuidzijde zijn voorzien van fraai art-nouveaugetint
scharnierbeslag.
Buiten de architecturale waarde is bij dit pand ook de industrieel-archeologische waarde van belang.
Die is te danken aan de aanwezigheid van een vernuftig systeem voor het lossen van de kolen. In de
opslagplaats zelf en in de richting van de kaaimuur ligt een spoor waarop de kruiwagens makkelijk
bestuurd konden worden. In 1920 werd hier een ijzeren schuif met een pijp toegevoegd in de kaaimuur
zodat de kolen rechtstreeks uit de kruiwagens in de boten konden worden gekapt.

Figuur 3-160 Kolenbergplaats
Sluisbedieningsgebouw (ID1288, RELICT_ID10751)
Het sluisbedieningsgebouw werd gebouwd in 1907 en later uitgebreid, o.m. met een
hoogspanningspost. De ramen werden recent vervangen waardoor het gebouw veel aan karakter heeft
ingeboet.
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Figuur 3-161 Bedieningsgebouw (actuele en oorspronkelijke staat)
Modernistische wachthuisjes (ID1296, ID 1336, RELICT_ID212120)
Aan de Royers- en de Lefebvrebrug staan twee identieke wachtershuisjes, aan de hand van de
modernistische stijlkenmerken te dateren uit de jaren 1950-1960. Ze hebben een ronde betonnen
basis waarop een omlopend venster in groen getint glas, onder een metalen plat dak met oversteek.
De toegang is te bereiken via breukstenen treden met buisleuning.

Figuur 3-162 Modernistische wachthuisjes
Aan de sluis staan in totaal drie atoomschuilkelders die dateren uit de jaren vijftig (zie elders).
Geleideconstructies (ID1298, RELICT_ID 212124)
Aan beide oevers van de inham naar de Royerssluis zijn houten geleideconstructies gebouwd, die zich
om de hoeken heen buigen. Wellicht werden ze tegelijkertijd met de sluis aangelegd, circa 1904-1907.
Het gaat om een houten constructie van loopstaketsels steunend op een onderbouw en voorzien van
relingen. Vanuit een signaalhuisje op het staketsel werd vroeger de wacht gehouden en kregen
arriverende binnenschippers signalen via een mast.
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Figuur 3-163 Geleideconstructie (eigen foto)
Vlakbij de Royerssluis ligt een pompgemaal (ID 212121). Binnen de Antwerpse haven neemt het
pompgebouw een specifieke plaats in: het is veel recenter dan de andere pomphuizen en dient
specifiek om het rioolwater naar de Schelde te evacueren bij hoge waterstand en overvloedige
regenval.
Het gebouw van het pompgemaal en de bijhorende uitrusting dateren van 1954. Zowel de nog
aanwezige oorspronkelijke uitrusting als de architecturale kenmerken van het gebouw zelf, verwijzen
op zeer illustratieve wijze naar de ontwerpconcepten van bedrijfsarchitectuur uit de jaren vijftig.
Het is een langwerpig gebouw in een vrij zakelijke, sobere, maar verzorgde en klassieke stijl. Het
gebouw heeft een symmetrische opbouw met een centraal hogere hoofdvolume geflankeerd door twee
lagere vleugels, onder platte bedaking. De uitrusting met onder andere vier verticale schroefpompen is
volledig intact bewaard en is van Belgische makelij. Bij een recente ingreep werden grote buizen
toegevoegd die de achtergevel ontsieren.

Figuur 3-164 Pompgebouw (eigen foto / Inventaris onroerend erfgoed)

Even verder langs de dijk ligt een modernistisch gebouw met een prachtige ligging in het groen. Het
werd opgetrokken als "bureel" circa 1955 op grond van de Stad Antwerpen en kent wellicht zijn functie
door de ligging vlakbij de Royersbrug en -sluis. Het is een betonnen gebouw op bijna vierkante
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plattegrond, gevat onder plat dak met brede oversteek. IJzeren vensterregisters garanderen de uitkijk
over de Schelde. Het gebouw is momenteel zo goed als volledig overgroeid met klimop.

Figuur 3-165 Modernistisch kantoorgebouwtje (eigen foto)
Hogere Zeevaartschool (ID1188, RELICT_ID 10755)
Hogere Zeevaartschool. Modernistisch schoolgebouw van 1931-33 n.o.v. de Brusselse architecten J.
Van Kriekinge en zoon, bekroond in de nationale prijskamp van 1929. U-vormig gebouw gelegen in de
Scheldebocht ter hoogte van het voormalige Noordkasteel, de voorgevel gericht naar de stad.
Langgerekte vleugels van drie bouwl., plat dak en torenvormig verhoogde trapzaal op het O.-snijpunt.
Hoofdvleugel met afgeronde W.-hoek en dakterras (commandobrug) refererend naar de scheepsbouw.
De plattegrond vertoont in de hoofdvleugel klassengangen en diverse leslokalen (bv. radiografie,
kaartenzaal, enz.) l. en r. van de hal en een voormalige slaapzaal op de bovenste verd., een refter in
de O.-vleugel, secretariaat en voormalige bestuurderswoning in de W.-vleugel; een deel van de oude
vestinggracht werd aan de school gehecht voor roei- en zwemoefeningen en een modelboot voor
eerste oefeningen in de uitsparing der vleugels ingeplant.
Bruingele baksteenbouw met hardstenen plint en constructieve onderdelen. Horizontalizerende
vensterregisters gemarkeerd door omlopende omlijstingen, tussenstijlen of doorlopende tussendorpels;
tot nog toe grotendeels bewaarde ijzeren ramen. Inkom onder brede betonnen luifel; oorspronkelijke
deur. Goed bewaard, opvallend licht interieur met zeer mooie inkomhal, trapzaal, directiezaal, o.m.
met wandschilderingen door marineschilders W. F. Creytens en T. Wallet (op doek) en R. De Pauw (op
hout) en meubilair uit bouwperiode.
De Hogere Zeevaartschool is beschermd sinds 1995 (OA002746)

Figuur 3-166 Hogere Zeevaartschool (eigen foto)
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3.10

Lefebvredok - Amerikadok (1887)
Het Lefebvredok werd in gebruik genomen in 1887 als het Afrikadok, samen met het Petroleumdok dat
ook als dusdanig werd gebruikt. 8 december 1888: Een felle brand breekt uit in een grote stapel
katoenbalen die onder een hangar op kaai 48 opgeslagen waren. In 1891 werd het hernoemd naar
Lefebvredok In 1903 werd het omgedoopt tot Amerikadok.
Eind jaren 50 werd aangevangen met de graafwerkzaamheden om het Amerikadok verder westwaarts
doorgetrokken en te verbinden met het Vijfde Havendok. In 1935 werd er op de resterende terreinen
van het Noordkasteel een populair recreatiedomein ingericht. Dit recreatiedomein moest verdwijnen in
1970 voor de verdere uitbreiding van het Amerikadok. Ook werden bij deze werken werd de landtong
tussen Amerikadok en Afrikadok verwijderd en werd het Amerikadok ten oosten van de
Oosterweelsesteenweg naar het noorden uitgebreid, in de bedding van de voormalige hoofdgracht van
het Noordkasteel. Van het oorspronkelijke Amerikadok en de gebouwen op de kade werd (buiten het
alignement) niets bewaard.

Figuur 3-167 Bedreigde graanopslagplaatsen SAMGA (foto Onroerend Erfgoed / beeldbank HA))
Graanmagazijnen aan Amerikadok (ID1234-1237, RELICT_ID10753)
Ter hoogte van het Noordkasteel bevinden zich een aantal graanmagazijnen van de ‘S.A. des Magasins
à grains d'Anvers’ waarvan de oudste teruggaan tot het einde van de 19de eeuw. De magazijnen rond
het kleine insteekdok, waaronder het oudste (1895) en meest waardevolle, moeten gesloopt worden
om de toeritten tot de Oosterweelverbinding te realiseren.
De silogebouwen aan het Amerikadok stammen uit een overgangsperiode voor de graantrafiek. Vanaf
1870 kwam de zogenaamde Agricultural Invasion op gang. Goedkoop graan kwam per schip aan in
Antwerpen vanuit Amerika, Canada en Rusland. Het graan werd in de havens van oorsprong los
gestort, in het ruim van het stoomschip, en in Antwerpen handmatig eruit gehaald. Graanhandelaren
wilden het lossen eenvoudiger, efficiënter en vooral goedkoper maken. Havenarbeiders zagen deze
mechanisering als broodroof en kwamen hier tegen in opstand.
Met de grote graantoevloed was er nood aan opslagplaatsen. Het zolderen van graan in oude
gebouwen was te duur en te arbeidsintensief geworden, zodat het werd opgeslagen in zogenaamde
lichters. In het begin van de jaren 1880 lagen niet minder dan 600 dergelijke binnenschepen in de
haven. Zij hinderden er het verkeer en leverden brandgevaar op.
In 1892 werd de firma S.A.M.G.A. (S.A. des Magasins à grains d'Anvers) gesticht. Op de hoek van
kaaien nummer 49 en nummer 50 staat het oudste magazijn van deze firma, ontworpen door de
Antwerpse architect Frans Van Dijk, opgetrokken in 1895 langs het toenmalige Lefebvredok. Het is
een bakstenen gebouw, het eerste dat speciaal gebouwd werd te Antwerpen voor graanopslag en behandeling, van 100 meter op 25 meter bij 25 meter hoogte. Binnenin staan honderd vierenveertig
gemetselde rechthoekige silo's voor 75 à 255 ton, die samen 350.000 hectoliter of naargelang de soort
23.500 à 25.000 ton graan kunnen bevatten.
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Silo A12 heeft twee kopgevels met twee torens, met daarin jakobsladders om het graan omhoog te
transporteren. Een jakobsladder is een verticaal transportsysteem met een omlopende band waarop
een aangesloten reeks bakjes is gemonteerd. Boven werd het graan vanuit twee richtingen op lopende
banden naar de karen geleid. Karen zijn de verticale silo’s in het middengedeelte van het gebouw.
In 1944 liep silogebouw A oorlogsschade op. Bij herstelling hiervan werd een nieuwe en grotere
distributieverdieping opgetrokken. In deze open ruimte kwamen drie dubbele portaalbruggen van
gewapend beton in functie van het horizontale transport. Na 1977 zijn alle transport- en distributieinstallaties in twee fasen vernieuwd. De vernieuwing aan de installaties bracht ook een drastische
wijziging met zich mee naar gebruik toe. Torengebouw oost werd namelijk buiten gebruik gesteld.
Torengebouw west behield zijn functie uit 1895 voor het verticale transport. Het graan ging voortaan
dus slechts vanuit één richting naar de karen. De twee torens getuigen nog van het oorspronkelijke
transport waardoor dit gebouw geen gelijke kent in West-Europa.
Ook in de kelder van silogebouw A bevinden zich transportsystemen. Deze maakten deel uit van het
circuit voor weging, reiniging, transport, stockage en beluchting van het graan. De transportinstallaties
zijn binnen en buiten een aantal keren vervangen. Hierdoor werden aan- en opvoercapaciteiten telkens
weer vergroot.
Ten noordwesten van de silo stond een voormalige krachtcentrale van één bouwlaag. Deze werd
gesloopt in 1990.
Een tweede gebouw van beton en baksteen, van hetzelfde bedrijf staat aan kaai nummer 48, dateert
van 1939 en kan 27.500 ton graan bevatten in 115 silo's. Een derde gebouw van beton verrees in
1971 achter het eerste aan kaai nummer. 50 en is bestemd voor langdurige stockage. Het bevat tien
silo's van elk 2000 t.
Een vierde gebouw aan kaai nummer 53 dateert van 1975-77; de inhoud van 45.000 ton is verdeeld
over cellen van 340 en 1000 ton.

3.11

20ste eeuwse haven
Onderstaande figuur laat zien dat de haven aan het begin van de 20 ste eeuw ruimtelijk beperkt wordt
door de aanwezigheid van de Brialmont-omwalling. Het Lefebvre en Amerikadok vormen de meest
noordelijke delen van het havengebied. De toekomstige Royersluis en het Albertdok zijn reeds
aangeduid. Het Noordkasteel werd bij de bouw van het Amerikadok in 1881 reeds deels gesloopt.

12

Martijn Kivit, SAMGA, een geschiedenis van graantrafiek, op www.onroerenderfgoed.be
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Figuur 3-168 De haven aan het begin van de 20ste eeuw
In de daaropvolgende eeuw zal de haven zich steeds meer noordwaarts ontwikkelen. Vanaf het laatste
kwart van de 20ste eeuw gebeurt dat ook op het linkeroevergebied. In deze studie beperken we ons
echter tot de rechteroever.
De derde zeesluis, de Royerssluis werd gebouwd in 1904-07 en is (gelijk alle volgende) een schutsluis
(22 meter x 182,5 meter). Tegelijkertijd komen het Eerste Havendok (7,8 hectare) en de eerste fase
van het Albertdok (20 hectare, toen Kanaaldok geheten) tot stand. In 1914 werd het Albertdok
verlengd (+ 22 hectare) en werden het Tweede en Derde Havendok (respectievelijk 8 hectare en 15
hectare) voltooid. Ze liggen ver oostwaarts omdat tot 1914 allerlei plannen bestonden tot verbetering
en oostwaartse verlegging van de Scheldebedding, de zogenaamd "Grote Doorsteek".
Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd de haven achtereenvolgens vergroot met het stedelijk
droogdok namelijk: 7 (29,4 meter x 231 meter) in 1919 en het Schuildok voor lichters (6 hectare) in
1922, alsook in 1928 door de verlenging van het Albertdok (nu 70 hectare), de aanleg van het
Leopolddok (53 hectare, toen Kanaaldok B), en het Hansadok (74 hectare, toen Kanaaldok C of
Verlengd Kanaaldok; na 1932,91 hectare) en de bouw van de Kruisschanssluis, sinds 1962 Van
Cauwelaertsluis genoemd. Het Vierde Havendok (43 hectare) dateert van 1932. Voor de binnenvaart
ontstonden het Straatsburgdok (11 hectare) in 1935 en het (Nieuw) Lobroekdok (10 hectare) in 1939;
laatst genoemde is een deel van de vestinggracht; dat het pas in 1957 gedempte Noordschippersdok
verving (zie hoger). Een gedeelte van de Kempische Vaart werd in 1935 geïntegreerd in het
Albertkanaal (ingehuldigd 30/7/1939).
De twee oudste private droogdokken van Mercantile (respectievelijk 21,15 meter x 169 meter en 18,5
meter x 148,4 meter) aan het Hansadok dateren van 1930, de stedelijke droogdokken namelijk 8 en 9
(beide 20 meter x 160 meter)en 10 (15 meter x 108 meter) van 1930-31.
In 1951 werd het Marshalldok(41 hectare, aanvankelijk Petroleumdok genaamd) opengesteld. Het ligt
geïsoleerd daar de omgeving uitsluitend voor de behandeling van brandbare en polluerende producten
bestemd is.
In 1951-55 werd ter ontdubbeling van de Kruisschanssluis (35 meter x 270 meter) de ruimere
Boudewijnsluis (45 meter x 360,4 meter)gebouwd.
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In 1955, hoogtepunt van de "Koude Oorlog" werden in het toenmalige havengebied (ten zuiden van de
Boudewijnsluis) 99 atoomschuilbunkers van drie verschillende types gebouwd (1, 2, 3).
Tussen 1956 en 1967 werd het zogenaamde "Tienjarenplan" uitgevoerd. Die havenuitbreiding
vergrootte de kaaimuurlengte van 45 tot 90 km en de oppervlakte der dokken van 500 tot circa 1.300
hectare. Ze omvatte onder meer de verlenging met 665 m van de kaaimuur van het Hansadok, het
bouwen van het Vijfde Havendok (57 hectare) met industriedok (12 hectare), het Zesde Havendok (67
hectare), de Kanaaldokken B1, B2 en B3 (samen 415 hectare), de bouw van de Zandvlietsluis (57
meter x 500 meter), en het Churchilldok (82 hectare). De Schelde-Rijnverbinding dateert van 1975.
Het Delwaidedok (73 hectare) werd opengesteld in 1979 en de Berendrechtsluis (68 meter x 500
meter) in 1989.
Onderstaande figuur geeft deze ontwikkeling weer.

Figuur 3-169 Evolutie van de haven op rechteroever

3.11.1 Dokken
3.11.1.1 Eerste Havendok en Schuildok voor lichters
Het Eerste Havendok werd in 1907 gegraven en in 1992/93 weer dichtgemaakt. Toen dit dok samen
met een gedeelte van het latere Albertdok gegraven werd was het 7,82 ha groot.
Het verdwenen Eerste Havendok was 500 meter op 150 meter en had een diepte van 5,25 meter. Het
Eerste Havendok had een schuine betonnen talud om roll-on-roll-offschepen aan of af te meren.
Het Schuildok voor Lichters ook bekend als Oude Graandok was een noordelijk gelegen schuildok,
alleen voor lichters en voor stadstuigen van de Stad Antwerpen. Eerst was het een onvoltooid project
van het Graandok in 1914. Het schuildok voor lichters had de vorm van een trapezium en was 9,66 ha
groot. Het dok werd rond 1922 afgewerkt. In juli 1993 werd het voorgoed gedempt. Alleen
de geul bleef nog over.
Het Schuildok lag tussenin het eveneens gedempte Eerste Havendok en het nog bestaande Tweede
Havendok. Nu staan er midden op het gedempte terrein moderne magazijnen en de 24 hoge
graancontainer-druktorens van Pakhoed compagnie. Anderzijds staan er nog twee enorme grote en
hoeveelheid graancontainerstorens in deze regio. De geul is nog bewaard gebleven waar nog
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enkele baggerwerktuigen liggen aan het hoofdbureel van de Technische Dienst Baggerdienst stad
Antwerpen op nº 128.
Gaarkeuken 110 (ID1351, RELICT_ID214767)
Ten oosten van het dok, op de Vossenschijnstraat nr 21 bevindt zich de gaarkeuken 110. Het is de
laatst overblijvende gaarkeuken in de Antwerpse haven. Gaarkeukens werden vanaf de tweede helft
van de 19de eeuw tot in de jaren 1920 opgericht om de havenarbeiders de mogelijkheid te bieden zich
te verwarmen en er goedkoop te eten. Tot kort voor de Eerste Wereldoorlog waren de gaarkeukens
ook de plek waar havenarbeiders aangeworven en uitbetaald werden.
Gaarkeuken 110 werd gebouwd op initiatief van de gebroeders Maes, brouwers uit Waarloos.
Brouwerij en mouterij 'Sint-Michaël'is de voorloper van het huidige brouwerijconcern Alken-Maes. De
gebroeders Maes dienden in 1907 een bouwaanvraag in voor 'een garenkeuken met staminet en
aanhorigheden'. Het ontwerp werd getekend door bouwmeester J.C. Franck uit Kontich. De
gaarkeuken is momenteel niet meer in gebruik. Wel is de herberg nog steeds een druk bezocht, volks
en zeer authentiek café.
Gaarkeuken 110 is een alleenstaand pand, gelegen op een gekasseid erf, dat nu ingesloten ligt tussen
stapels containers. Het hoofdgebouw, waarin de herberg en een woning was gevestigd, telt vier
traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Rechts, een lage aanbouw van drie traveeën onder
plat dak, waarin oorspronkelijk de gaarkeuken was gevestigd. Het pand is volledig onderkelderd. De
plattegronden bijgevoegd in het bouwdossier leren ons dat het hoofdgebouw van twee bouwlagen,
overeenkomstig de twee oorspronkelijke voordeuren ingedeeld was in twee wooneenheden, met een
volle scheidingsmuur in het midden. Op de begane grond, in het rechter gedeelte de herberg, links een
woonkamer met keuken. Op de verdieping waren de slaapkamers. Achter de woningen telkens een
koer met toilet. Achter het gebouw van de gaarkeuken een koer met vier wc's.
Het gebouw heeft donkere bakstenen gevels op hardstenen plint. Het metselwerk wordt verlevendigd
met witte geglazuurde baksteen voor accenten als banden over de gevels en in de rollagen van de
segmentbogige muuropeningen. De voorgevel is een puntgevel met centraal twee segmentbogige
deuropeningen en verder segmentbogige vensters met houten schrijnwerk. De zolderverdieping wordt
verlicht door een rondboogvenster geflankeerd door twee kleine zijvensters. In de woning is de begin20ste-eeuwse interieurafwerking deels bewaard, met cementtegels met bloemdecor, geschilderde
gestucte muren en stucplafons met geprofileerde lijsten en centraal rozet. Op de wanden van gang en
traphal is eenvoudige marmerimitatiebeschildering aangebracht.

Figuur 3-170 Gaarkeuken 110
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3.11.1.2 Albertdok (ID1597 RELICT_ID990148)
Het Albertdok werd in verschillende fasen gegraven, van 1907, 1914 tot 1928. Dit oude en lange dok
is ongeveer 2300 meter lang, 250 meter breed en 5,25 meter diep. Het maakte deel uit van de
‘Nieuwe noorderdokken’ die samen met de Royerssluis in 1907 werd ingehuldigd. Het Albertdok werd
officieel zo genoemd vanaf 31 mei 1932.

Figuur 3-171 Uitnodiging voor de’ inhuldiging der nieuwe Noorderdokken en der nieuwe Zeesluis’
(1907)
Het Tweede -, Derde - en Albertdok tot aan de hoek Derde Havendok, werden tot vlak voor de Eerste
Wereldoorlog aangelegd. Ze waren net klaar toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Een eerste verlenging volgde reeds na 1910. Na de eerste Wereldoorlog begon men het Albertdok
noordelijker uit te graven tot in 1928. Toen kwamen daar de eerste fruitschepen aan.

3.11.1.3 Tweede en derde havendok (ID1598 RELICT_ID990149)
Het Tweede -, Derde - en Albertdok tot aan de hoek Derde Havendok, werden tot vlak voor de Eerste
Wereldoorlog aangelegd. Ze waren net klaar toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Tussen beide dokken werd een kaliumloods gebouwd die momenteel (deels) bewaard is en nog steeds
in gebruik (Potass d'Alsace).
In grote lijnen is de invulling van het gebied tussen het tweede en derde havendok dezelfde gebleven.
Enkel de loodsen aan de zuidzijde werden vervangen.
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Figuur 3-172 Geplande uitbreiding met het tweede en derde havendok op een plan van 1910.

Kaliumloods (ID1573, RELICT_ID990138) Mulhouselaan z.n. Albertdok-Oostkaai
In de loop van de jaren twintig en dertig van vorige eeuw groeide Antwerpen uit tot één van 's werelds
belangrijkste exporthavens van kalium. Deze positie had de stad in niet geringe mate te danken aan de
bemoeiingen van een aantal politici en diplomaten. De geschiedenis van de kaliumtrafiek vanuit de
Elzas over Antwerpen toont de rol aan die de politieke wereld speelde, zowel in een periode van
economische hoogconjunctuur (tot 1929), als bij de bestrijding van een crisis (1930-1950).
De Société Commerciale des Potasses d'Alsace was op zoek naar de interessantste plaats voor de open overslag van haar producten. De politiek kon een aantal voorwaarden scheppen waardoor de SCPA
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voor deze of gene vestigingsplaats zou kiezen. Het duurde blijkbaar even voor de politici die
verantwoordelijk waren voor de havens beseften dat het hier om een belangrijke trafiek kon gaan.
Antwerpen heeft blijkbaar dan nog het best gereageerd, en in 1925 de trafiek binnengehaald.
Op 18 november 1927 werden de nieuwe magazijnen ingehuldigd.
De potas werd uit de Elzas aangevoerd per spoor en per binnenschip vanuit Straatsburg. De firma
Northern Shipping Service, speciaal hiervoor opgericht door SCPA, behartigde de zaken hier in
Antwerpen.

Figuur 3-173 De gigantische kaliumloods staat tussen het tweede en derde havendok (deels bewaard)

Figuur 3-174 Modernistische gebouwen langs de Vosseschijnlaan
SIWHA Hulpposten Haven (ID1572, RELICT_ID990137, Vooseschijnstraat 45)
Aan de oostzijde van het tweede havendok liggen langs de Vossenschijnlaan enkele modernistische
gebouwen uit het interbellum en de jaren ’50 van vorige eeuw. Het gaat om éénlagige bijgebouwen
met kantoorfunctie. Het grootste van de gebouwen bevat de ‘Hulpposten Haven’ (interbellum). Het
betreft een Tweelagig kantoorgebouw met aansluitend een garage met 8 identieke poorten. Het
gebouw is opgetrokken uit gele baksteen met gecementeerde plint en banden. Boven de poorten is er
een betonnen luifel. Onder de luifel het opschrift SIWHA Hulpposten Haven. Siwha vzw staat voor
Sociale Inrichting der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen en maakt deel uit van de
gespecialiseerde diensten die de Cepa (Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen) biedt.
De dienstverlening van Siwha spitst zich toe op de eerste hulpverlening en het dringende
ziekenvervoer in het havengebied.
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Figuur 3-175 Hulpposten Haven

3.11.1.4 Leopolddok (ID1599 RELICT_ID 990150)
Het Leopolddok, aangelegd in 1928, ligt in een oost-west-as en ligt evenwijdig met de twee zuidelijk
gelegen dokken, het Vierde Havendok en het Vijfde Havendok. Het Leopolddok is 1.602 meter lang en
300 meter breed met een dokdiepte van 7,75 meter en 73,90 ha groot. Het dok werd eerst Kanaaldok
B genoemd. Op 29 juli 1938 hernoemd naar koning Leopold III van België.
Burelen werkleider dokmeester, Emdenweg (ID1648 RELICT_ID 990158)
Vanaf de oostkant van dit dok, nabij de zuidkant van de Wilmarsdonkbrug, begint de onpare
zuidkantnummering van 207 tot 229. Op nº 209 was rond 1986 de burelen van de werkleiderdokmeesters en tevens de wachtkade voor stadssleepboten, die van hieruit directer naar de
noordelijke dokken konden varen, om aldaar zeeschepen te assisteren, in plaats vanaf de oude "stal"
aan Siberiabrug, kaai 63. Toen lagen er nog kleinere stadssleepboten voor assistentie in de oude
dokken. Soms moesten ze ook nog binnenvaartsleepschepen (sleepkassen) van 1000 tot meer ton,
verslepen naar hun bestemming. De Sleepdienst is in 1988 volledig verhuisd

Figuur 3-176 Burelen werkleider dokmeester
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Vanaf de nummering 212 tot 218 lag Het Agence Maritime Internationale (A.M.I.) en van nº 220 tot
224 was daar de Compagnie Maritime Belge (C.M.B.). Hier lagen de Belgische passagiersschepen, met
o.a. de ‘Leopoldville’ en de "Beaudouinville’, die passagiers en kolonialen, van en naar het toenmalige
Belgisch-Congo voeren. Vanuit de intussen verdwenen aankomst- en vertrekhal op de bovenste
verdieping, scheepten de reizigers in, over een hoge brede gangway naar het schip. Bij vertrek of
aankomst stonden hier massa's mensen hun dierbaren uit te wuiven of te verwelkomen.

Figuur 3-177 Gebouwen van de AMI en CMB
Gebouwen van de Ford Motor Company (ID1571, RELICT_ID990136) Henry Fordlaan,
Wilmarsdonksteenweg
Aan het verbindingsdok liggen de gebouwen van de Ford Motor Company. De fabriek in Antwerpen
werd oorspronkelijk in 1930 opgericht als autoassemblagefabriek voor Ford. In 1964 werd de
autoassemblage verhuisd naar Genk en werd Antwerpen een tractorenfabriek. Het gebouw heeft een
uitgesproken modernistisch karakter en is herkenbaar aan de ‘toren’ met merklogo.
Het in bedrijfs- en kantoorarchitectuur gespecialiseerde bureau Cols en De Roeck, huisarchitect van de
Ford Motor Company in Antwerpen, ontwierp de Ford-fabrieken aan de Noorderlaan uit 1929-1931, de
hoofdzetel van het garagebedrijf Permeke aan het De Coninckplein uit 1931-1934 (gesloopt) en de
Permeke Garage aan de Jan Van Rijswijcklaan. De radicale modernist Julien Schillemans, sinds 1921
tekenaar en tot 1940 hoofdontwerper op het bureau Cols en De Roeck, had vermoedelijk een
belangrijk aandeel in het ontstaan van de verschillende projecten voor Ford en Permeke. Het zelfde
bedrijf was o.m. verantwoordelijk voor de hoofdzetel van Imalso op linkeroever.
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Figuur 3-178 De Ford-fabrieken aan de Henry Fordlaan

3.11.1.5 Vierde havendok (ID1600 RELICT_ID990151)
Het Vierde Havendok ligt evenwijdig met het noordelijk gelegen Leopolddok en het zuidelijk gelegen
Vijfde Havendok. Het Vierde Havendok is in 1932 aangelegd en is 1.450 meter lang en 300 meter
breed, met een waterdiepte van 7,75 meter.
Aan de oostkant liggen vier kleine insteekdokken. Recht tegenover het Vierde Havendok ligt de
droogdokken van Antwerp shiprepair (zie elders).
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Figuur 3-179 Vierde havendok (noordzijde) na 1950
De omgeving van het vierde havendok is verschillende malen gereorganiseerd. Toch blijven her en der
gebouwen van de oorspronkelijke inrichting bewaard.

Figuur 3-180 Ontvangslokaal uit het interbellum op Emdenweg (ID1649, RELICT_ID 990159
De belangrijkste erfgoedwaarde wordt gevormd door een complex van loodsen met schaaldaken (zie
aparte rubriek)
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3.11.1.6 Hansadok (ID1601 RELICT_ID990152)
Het Hansadok is doorvaartdok dat verbinding geeft met het Kanaaldok B1, het Leopolddok, het
Vierde Havendok en het Vijfde Havendok, Het is ongeveer 2000 meter lang, 401 meter breed en 7,75
meter diep. Het werd in 1928 gegraven. In 29 juli 1938 kreeg het zijn huidige naam.

Figuur 3-181 Hansadok rond 1960
Aan de zuidkant liggen de droogdokken van Antwerp Shiprepair (zie aparte rubriek). Ter hoogte van
405, aan de bocht van de Petroleumweg staat het gaarkeukenpand ‘Spek & Eieren’ (Polderdijkweg 8).
Spek en Eieren verwijst naar de oorspronkelijke herberg-boerderij die zowat zes meter dieper lag in de
vroegere Weipolder. Het café-restaurant werd in 1952 gebouwd, samen met de Esso raffinaderij die
toen opstartte.
Na de afbraak van de boerderij was er een gaarkeuken nodig in de woestijn van nieuwe bedrijven,
raffinaderijen, droogdokken, en havenfirma's. Zo kon het nieuwe Spek en Eieren heropgebouwd
worden. Vroeger stond dan ook in grote letters ,,rust- en warmteplaats'' op de gevel geschilderd, zoals
dat voor een gaarkeuken paste. De dokwerkers konden zich hier komen warmen en hun schoofzak
opeten.'' Later werd het meer en meer een café-restaurant, waar je nog altijd spek met eieren kan
eten. Het gebouw is opgetrokken in een villastijl die typerend is voor de jaren vijftig.
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Figuur 3-182 Spek en eieren (ID1602 RELICT_ID990153)
3.11.1.7

Lobroekdok (ID1650 RELICT_ID 990160 en ID1652 RELICT_ID 990161)
Onder de naam Lobroekdok kennen we een Oud en een Nieuw Lobroekdok. Het oude Lobroekdok
werd ook wel Noordschippersdok genoemd en lag ten westen van het huidige Nieuw Lobroekdok aan
de wijk Dam toen de IJzerlaan nog een deel van het Kempisch kanaal was. Dit dok werd in de
periode 1857-1859 aangelegd. De straten Noordschippersdok en Lange Lobroekstraat herinneren aan
de omvang van het Oude Lo(o)broekdok dat in 1957 werd gedempt.

Figuur 3-183 Het Oude en Nieuwe Lobroekdok (hier ‘vrachtschuitendok’) in 1952.
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Het Nieuw Lobroekdok ligt in noord-Antwerpen, aan het Albertkanaal. In 1939 werd het
Lobroekdok uitgegraven in een restant van de Antwerpse stadsomwalling. Dit binnenvaartdok diende
als vervanging van het (pas in 1957 gedempte) Noordschippersdok (nu Slachthuislaan). Het
Lobroekdok is een gedeelte van de vestinggracht van de Brialmontomwalling uit 1859, vandaar de
geringe diepte van amper 2 meter en de karakteristieke vorm. In 1938 werd dit tot dok omgevormd.
Het dok is 900 meter lang en 140 meter breed.
Op onderstaande figuur is duidelijk te zien dat de karakteristieke vorm van het dok ontleed is aan de
vorm van de gracht die deel uitmaakte van de omwalling.

Figuur 3-184 Lobroekdok (rood omrand) t.o.v. Brialmontomwalling

3.11.1.8 Straatsburgdok (ID1632, RELICT_ID 10744)
Het Straatsburgdok en verbindt het Albertkanaal met de Antwerpse haven. Het is een schuildok voor
binnenschepen en duwvaart. Vlak naast-onder deze brug, aan het einde van de Groenendaallaan is het
banden-onderhoudcentrum Banden-Robert gevestigd, met daarachter nog de oude houten
droogloodsen voor hout.
Het dok werd tegelijkertijd met het Albertkanaal gegraven in 1930 en had toen rondom een schuine
gras-talud met aan de noordkant, Straatsburgdok-Noordkaai, grote brede houten aanlegsteigers. De
schepen die toekwamen moesten eerst hun anker gooien. In 1979 werd het Straatsburgdok
gerenoveerd en vernieuwd met kaaimuren. De steigers verdwenen.
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Figuur 3-185 Straatsburgdok met grastaluds.
Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2 (ID1603 RELICT_ID990154)
Gebouwd ca. 1963 na oprichting van het centrum voor de Antwerpse binnenschippers, en wordt ook
nu nog veel gebruikt. Maar dan wel als opleidingscentrum.

Figuur 3-186 Schipperswelzijn: Oorspronkelijke en actuele toestand

3.11.1.9 Vijfde Havendok (ID1604 RELICT_ID990155)
Het Vijfde Havendok vormt de doorgang van het Kanaaldok, dat begint met het Kanaaldok B2 en B1,
Hansadok, Vijfde Havendok, Amerikadok, Straatsburgdok tot aan het Albertkanaal. Het dok is ongeveer
2180 meter lang en 300 meter breed, met een diepte van 7,75 meter. Het Vijfde Havendok is in 1960
aangelegd en beslaat een oppervlakte van 64,03 ha.
Voord de aanleg van dit dok moest het dorp Oosterweel verdwijnen.
Het Industriedok is een insteekdok in de westelijke verlengde van het Vijfde Havendok. Het
Industriedok is eveneens aangelegd in 1960, samen met het Vijfde Havendok en is 730 meter lang en
150 meter breed.
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3.11.1.10

Marshalldok (ID1605 RELICT_ID990156)

Dit petroleumhavendok is alleen bestemd voor tankvaart-binnenschepen. Het dok werd in 1950 in
gebruik genomen en is 1.050 meter lang en 7,75 meter diep, heeft twee uitsteekdokken die evenwijdig
in zuidwestelijke - en zuidoostelijke richting lopen. Het begindok is 400 meter breed en het eindedok is
200 meter breed. Het Marshalldok is genoemd de Amerikaanse generaal George Marshall, bekend
van het financiële hulpplan voor landen met oorlogsschade

Figuur 3-187 Marshalldok na 1960

274

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Figuur 3-188 De haven in 1952 met uitbreidingsplannen

3.11.1.11

Graandok (ID1653, RELICT_ID 990162)

Het voormalig Graandok, gegraven en gebouwd in 1964, lag in het noordelijke havengebied van
Antwerpen tussen het Churchilldok en het Zesde Havendok. Dit Graandok verving het Oude Graandok.
Het Nieuwe Graandok was 396,75 meter lang waarvan het begindok 116 meter lang was en het
einddok 240 meter. Het Graandok was echter snel te klein en werd gedempt in 2013. Sindsdien doet
het dienst als containerterminal
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Figuur 3-189 Graandok

3.11.1.12

Churchilldok (ID1229 RELICT_ID10765)

Het Churchilldok of voorheen Zevende Havendok ligt in het noorden van de haven van Antwerpen en
ligt in oostwestelijke as. Het lange dok komt uit ten westen van het Kanaaldok B1. Aan de oostkant
komt ze uit aan de uitgestrekte, kilometers lange Noorderlaan. Het Churchilldok is tussen de twee
voormalige polderdorpen Oorderen en Wilmarsdonk gegraven en in 1966 naar de beroemde Britse
premier Winston Churchill genoemd en ingehuldigd door de Britse Koningin Elizabeth II. op 10 mei
1966.
Het dok is 2.510 meter lang, waarvan het westelijke begin-dok 350 meter breed is en het oostelijke
einde-dok 286 meter is, met een theoretische diepte van 11,08 meter TAW..
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Figuur 3-190 Churchilldok
Graanwindmolen De Eenhoorn (ID1260, RELICT_ID10837)
'De Eénhoorn'of 'Witte Molen', graanwindmolen van het voormalige Lillo, gebouwd in 1735 (inscriptie
en chronogram). Oorspronkelijk in Lillo-Kruisweg , beschadigd in 1943 en 1944 en door molenmakers
Caers en Jansen gerestaureerd in 1956-1957, na aankoop door de stad (1966) in 1967-1969
overgebracht naar huidige plaats aan de oostzijde van Scheldelaan, ter hoogte van Tijsmanstunnel,
even ten zuidoosten van Lillo-Fort. Intacte stellingmolen van het type bovenkruier, gekalkte
baksteenbouw op gepikte plint met houten stelling of balie op tweede bouwlaag; beweegbare kap
onder leien dak, eertijds met windwijzer in vorm van een eenhoorn, bewaarde wieken (toestand in
1987). Diverse muuropeningen. De molen is beschermd (0A000378) sinds 1943.

Figuur 3-191 Graanwindmolen De Eenhoorn
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Delwaidedok (ID1233 RELICT_ID1070)
Delwaidedok. Ingehuldigd in 1982. Ingericht als tweede dok voor vooral containers, naast ertsen. Het
Delwaidedok is een dok in het noorden van de Antwerpse haven, aan het Kanaaldok B2, dat met de
Schelde verbonden is via de Berendrecht- en de Zandvlietsluis. Het dok werd gebouwd tussen 1974 en
1981 en is genoemd naar Leo Delwaide (1897-1978) die onder meer oorlogsburgemeester van
Antwerpen en nadien havenschepen was. Het dok is 2200 m lang en 300 m breed aan de landzijde en
350 aan de kanaalzijde. Het is 12,50 meter diep.

3.11.2 Sluizen
Van Cauwelaertsluis (ID1248, RELICT_ID10762) Boudewijnsluis (ID1249, RELICT_ID10762)
Van Cauwelaertsluis van 1928 (Kruisschanssluis genoemd tot 10 augustus 1962), en Boudewijnsluis
van 1955, beide met twee paar sluisdeuren in de vorm van berijdbare stalen kisten dwars op de aslijn
van de sluis, vanuit een uitsparing in de kaaimuur, met bij l.g. drie verbeteringen t.o.v. de deuren van
de Royerssluis: kruiwagentype, waarvan één met vier wielen over sporen op de sluisbodem rijdt maar
de achterste, wegens onderhoudsfaciliteiten, boven het water. De verplaatsing gebeurt d.m.v. kabels,
bewogen door elektrische lieren (in noodgeval door een VW autobenzinemotor). Om defecten aan de
wielen door schokbelasting te vermijden gebeurt het weg- en spoorverkeer normaal over de //
geplaatste bruggen: Kruisschansbrug (1928) en Boudewijnbrug (1955) over het bovenhoofd en Van
Cauwelaertbrug (1981) en Meestoofbrug (1984) over het benedenhoofd.

Figuur 3-192 Kruisschanssluis tijdens de bouw
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Figuur 3-193 Boudewijnsluis kort na de opening
Ten zuiden van de sluis stond het voormalig 'Scheldepark-Hotel Nautilus' (ID1347,
RELICT_ID10764) van 1958 naar ontwerp van C. Soetewey. Bouwheer Phil Camerman liet afgedankte
materialen van Expo 58 naar Antwerpen komen voor de bouw van Hotel Nautilus. Het afdak boven de
ingang en de friezen tegen de wand sierden kort daarvoor één van de vele paviljoenen in Brussel. De
Franse acteur Alain Delon gebruikte Hotel Nautilus als locatie voor één van zijn films. De charme van
het hotel was, onder meer, dat het temidden van de havenindustrie stond.
Het hotel bestond uit een hoteltoren van zes bouwlagen onder licht ingebogen dak: metalen skelet met
beglaasde wanden en beschilderde bakstenen hoekpartijen; brede luifel voor café-restaurant,
waardoor groot overdekt terras ontstaat. Lagere waaiervormige achterbouw van beschilderde baksteen
met typische versieringen in reliëf; rechthoekige muuropeningen. Sinds circa 1975 leegstaand. Het
gebouw werd afgebroken midden de jaren 1990. Het stond op de hoek van de Scheldelaan en de
Kruisschansweg, aan de toegang van de Kruisschanssluis en het Hansadok.

Figuur 3-194 Reclamefolder voor het hotel Nautilus (gesloopt)
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Tussen de Van Cauwelaert- en de Boudewijnsluis is een groot stenen standbeeld geplaatst met de titel
'Universele Arbeider' (Beeld Universele Arbeider ID1187, RELICT_ID206845) . Het is een werk van
F. Libonati dat in 1962 werd aangekocht door de stad en op deze plek werd onthuld op 16 oktober
1962.

Figuur 3-195 Beeld Universele Arbeider

Zandvlietsluis en Berendrechtsluis (ID1253, ID1254, RELICT_ID10771)
Zandvlietsluis van 1967 en Berendrechtsluis van 1989. Oliehydraulische klapbruggen: Zandvlietbrug
van 1967 en Frederik Hendrikbrug van 1984, Berendrechtbrug van 1985 en Oudendijkbrug van 1987,
met het tegenwicht onder het wegdek in een enorme brugkelder. Hetzelfde type als de bruggen aan
de Kallosluis met Kallobrug en Melselebrug van 1976.

Figuur 3-196 Zandvlietsluis en Berendrechtsluis
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3.11.3 Droogdokken
Droogdokken Mercantile Marine Engineering & Graving Docks, Hanzadok West , industrieweg
11 (ID1238-1241, 1244, ID1341, ID1342, RELICT_ID10759)
Aan Hanzadok West, kaai 403, zes droogdokken van Mercantile Marine Engineering & Graving Docks
(sinds 1990: Antwerp Shiprepair), aangelegd in 1929-30 (nrs. 1-2, respectievelijk 21,15 m x 169 m en
18,5 m x 148,4 m), 1951 (nr. 3, 26 m x 194 m ), 1954 (nr. 4, 27 m x 206,6 m), 1959 (nr. 5, 39,4 m x
255 m) en 1973 (nr. 6, 50 m x 314 m); de eerste vier met klassieke puntdeuren, de overige met op de
dokbodem neerklappende deuren (patent William Arrol, Groot-Brittannië); ten zuiden van droogdok nr.
1 staat het oudste pomphuis, zelfde stijl en grootte als tussen stadsdroogdokken nrs. 8 en 9.

Figuur 3-197 Droogdokken 3 en 4 (actuele toestand)
Deze droogdokken zijn voorzien voor grote zeeschepen voor herstelling, reiniging en schildering van de
romp. Het Shiprepair heeft 4 kleine droogdokken en 2 grotere droogdokken. In totaal 9 insteek- en
droogdokken. Daartussen liggen 3 open insteekdokken voor reparaties boven de waterlijn en
bovendeks.
Over de site werd recent een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gemaakt. In wat volgt worden de
voornaamste bevindingen van dit onderzoek overgenomen. 13
De huidige Antwerp Dry Docks-site aan het Hansadok in de Antwerpse haven is gelegen op de gronden
van de voormalige scheepswerf van Mercantile Marine Engineering & Graving Docks, waarvan de
oudste kern na verscheidene uitbreidingsfases nog steeds het hart van de site uitmaakt. Het gaat om
een complex van dokken, werkhuizen en infrastructuren, aanvankelijk voor scheepsbouw en vanaf de
jaren 1950 ook in functie van industriële toepassingen zoals de productie van pijpleidingen voor
fabrieken.
De bouwactiviteit kan opgedeeld worden in verschillende fasen. Terwijl voor gespecialiseerde werken
zoals droge en natte dokken en infrastructuur (machines, leidingen etc.) externe firma’s werden aangetrokken,
zijn de werkhuizen en andere nutsgebouwen meestal gerealiseerd in eigen beheer, onder toezicht van
bedrijfsingenieurs. Voor wat de vroegste ontwikkeling betreft, vanaf de oprichting van de scheepswerf
in 1930 tot de Tweede Wereldoorlog, was ingenieur en bestuurder Cyrille-Paul De Bièvre nauw
betrokken. Tijdens de oorlog tot het midden van de jaren 1950 nam ingenieur Robert Schenck de
fakkel over. Nadat deze laatste bestuurder werd, kregen achtereenvolgens ingenieurs Richard Fontaine
en J. Ravet de verantwoordelijkheid over de bouwactiviteiten. Fontaine realiseerde als architect
ingenieur onder meer de uitbreiding van de Noorse Zeemanskerk te Antwerpen in 1950-1952.

13

Van Lerberghe B (2016) Bouwhistorisch onderzoek naar voormalige site Mercantile Marine Engineering &
Graving Docks
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De eerste droogdokken uit 1929-1930 zijn gebouwd door Société Anonymes d'Entreprises
Anciennement Dumon Et Vander Vin, één van de belangrijkste constructeurs in beton van die jaren tot
in de jaren 1950. Voor wat betreft droogdok 3 werkten ze samen met Cie Belge de Chemins de Fer et
d’Entreprises, die ook nadien gebouwde droog- en natte dokken voor haar rekening nam. Het laatste
droogdok (nr. 6, ca. 1974) is gerealiseerd door het Amerikaanse ontwerpbureau Christopher J. Foster
gebruik makend van permanente ondergrondse drainage binnenin een omgevende sheetpiling curtain,
hetgeen een veel eenvoudigere bouwmethode toestond. Foster maakte blijkbaar gebruik van stalen
damwandprofielen om een bouwkuip te bekomen die beschermde tegen gronddruk en infiltratiewater.
Het principe van dergelijke stalen profielen werd in 1902 reeds ontwikkeld door T. Larssen.
De metaalskeletten van de oude machinehal (hal 23) en de voormalige ketelmakerij/smederij (hal 26a
en b) zijn respectievelijk gerealiseerd door gerenommeerde Belgische firma’s zoals Nobels Peelman (Sint
Niklaas) o.m. bekend voor zijn bouw van metalen bruggen en Compagnie Centrale de construction
‘Haine St Pierre’, die omstreeks 1877 reeds gespecialiseerd waren in onder meer spoorwegarchitectuur,
staalconstructies, bruggen en viaducten. De infrastructuur van de oorspronkelijke pomp- en
elektriciteitscentrales is ingericht door de Belgische firma ACE Charleroi. In de loop van de jaren 1940
zijn onder meer in functie van het autogeenlassen een zuurstof- en karbuur (acetyleen)centrale
gebouwd.
Vanaf de jaren 1950 is de oude structuur van de site met spoorlijnen voor (stoom)kranen en wagons,
waarlangs de magazijnen en werkhuizen gebouwd waren, gedeeltelijk opgeheven in functie van
verscheidene uitbreidingen met grote werkhallen. Hierbij is wellicht voor het eerst gebruik gemaakt
van gelaste metalen onderdelen i.p.v. klinknagels voor de assemblage van de metalen draagstructuur
met rolbruggen, waarbij zwaardere en door de verhoging van het rolbrugniveau ook grotere
scheepsonderdelen zoals volledige roeren konden verwerkt worden.

Figuur 3-198 Overzicht van de site (huidige toestand)
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De huidige site omvat vandaag nog de oorspronkelijke kern van de voormalige scheepswerf Mercantile
Marine Engineering & Graving Docks. Het is een geheel van nutsgebouwen en infrastructuren, bestemd
voor scheepsbouw en –herstellling en de industriële vervaardiging van metalen structuren. Het
kloppend hart van de 1930-site wordt gevormd door twee droogdokken. Samen met de
stadsdroogdokken en deze van de voormalige Cockerill-site te Hoboken, die ook omstreeks 1930
gebouwd zijn, getuigen ze van vroege grootschalige bouwwerken in gewapend beton die binnen een
korte uitvoeringstermijn van om en bij een jaar in de Antwerpse haven gerealiseerd werden. Deze
bouwtechniek werd in de loop van de jaren 1920 beheerst door Belgische aannemers als Blaton en
Dumon en Vander Vin. De kuip van de dokken is uitgevoerd met platte bodem en getrapt uitgevoerde
wanden, naar analogie met de natuurstenen voorlopers. Hierbij zijn de meest vooruitstrevende
faciliteiten van dat moment voorzien zoals elektrische lieren om schepen binnen te trekken, leidingen
in de dokmuren voor perslucht (aandrijving pneumatische machines), acetyleen en zuurstof
(autogeenlassen) en elektriciteit. De dokken werden geledigd door elektrisch aangedreven
circulatiepompen van Acec. De sluisdeuren werden vervaardigd in ‘Greenheart’ hout uit Suriname
(Demerara groenhart), het beste hout voor dergelijke toepassingen. De later gebouwde droogdokken
hebben een gelijkaardig uitzicht zij het dat vanaf de oprichting van het vierde exemplaar uit 1953-54
geopteerd wordt voor rechte dokwanden en het gebruik van metalen damwanden.
Ondanks de talrijke bouwactiviteiten in functie van de verschillende uitbreidingen en aanpassingen is
de historische ontwikkeling van de site relatief goed herkenbaar. Wel zijn enkele markante gebouwen
verdwenen zoals het bureelgebouw uit 1930 dat in de jaren 1990 is afgebroken. Slechts in de laatste
jaren zijn een aantal grote werkplaatsen zoals de plaatslagerij en koperslagerij, die ook uit de
oprichtingsfase dateren, verdwenen.

Figuur 3-199 Gebouwen uit de periode 1930-1932 (o.m. de afgebroken burelen)
Bewaard erfgoed
Uit 1930: de oudste droogdokken (1 en 2) en op de havenkaai opgeslagen deuren van dok 1, het
pomphuis, de kettingproefbank, de elektriciteitscentrale, de oude machinehal/paswerkerij met
achterliggend magazijn, delen van de oude ketelmakerij/smederij en de garage.
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Figuur 3-200 Droogdokken 1-2 tijdens de bouw (1930) en actuele toestand

Pomphuis

Elektriciteitscentrale

Kettingproefbank

Paswerkerij

Ketelslagerij

Garage

Figuur 3-201 Bewaarde gebouwen uit de oorspronkelijke bouwfase

Uit de 1940-1950-fase: Timmerij (1945-1948), de zuurstofcentrale (1947), het ENI-gebouw (1941
en uitgebreid in 1949) en verschillende uitbreidingen van werkhallen zoals de ketelmakerij
(1940/1947), smederij (1947), de paswerkerij met garage en burelen (1942-43 en 1948)
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Timmerij

ENI-gebouw

Paswerkerij

Zuurstofcentrale

Figuur 3-202 Bewaarde gebouwen uit de fase 1940-1950
Uit de 1950-1960-fase: droogdok 3 (1952), droogdok 4 en natte dokken 1 & 2 (1954), uitbreiding
paswerkerij (1951/ 1957), verhoging kettingproefbank (1954), centraal magazijn (1953), verlenging
van het tweede nat dok en derde nat dok (1956), droogdok 5 (1960).

Droogdok 3

Droogdok 4

Uitbreiding paswerkerij

Centraal magazijn

Figuur 3-203 Droogdokken en gebouwen uit de fase 1950-1960
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Uit de 1960-1970-fase: uitbreiding van ketelmakerij/smederij (1962), verlenging machinehal
(1966), nat dok 3 (1966)

Figuur 3-204 Overzicht van de site in 1961
Uit de 1970-1980-fase: lashal (1970), uitbreiding centraal magazijn (1974), droogdok 6 (1975), eeten kleedzaal (1975-1980) en de latere aanpassing tot burelen (1991).

Lashal

Hoofdgebouw (eet- en kleedzaal)

Figuur 3-205 Gebouwen uit de fase 1970-1980
Op het terrein is tevens een oorlogsmonument aanwezig (ID1323, RELICT_ID213788). Het
monument werd in 1947 opgericht ter ere van de scheepherstellers van het toenmalige
scheepswerfbedrijf Mercantile Marine Engineering, die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren
omgekomen wegens hun activiteiten in het verzet. Sommige van hen werden opgepakt door het Duitse
leger en overleden in het concentratiekamp Mauthausen, anderen overleden als gewapend
weerstander tijdens de bevrijding van de haven van Antwerpen. Beeldhouwer Simon Goossens, die in
1930 ook het Monument voor de Gesneuvelde Zeelieden op de Tavernierkaai ontwierp, realiseerde het
monument. Het werd op 14 juli 1947 ingehuldigd; elk jaar op 14 juli vindt hier nog een
herdenkingsceremonie plaats. Het monument bevindt zich niet meer op de originele locatie; door
uitbreidingen van het bedrijf werd het verschillende keren verplaatst binnen het bedrijventerrein.
Het monument is opgebouwd tegen een muur van een bedrijfsgebouw en bestaat uit een hardstenen
basis van acht meter lang en anderhalve meter breed, waarop een opstaande plaat met de namen van
de overlevenden en centraal een bronzen beeld van een scheepshersteller. Voor het beeld, een
liggende plaat met kruis en bronzen krans en een plaatje met 'V&R' (Vrede en recht), links en rechts
geflankeerd door in de basis uitgespaarde plantenbakken. Het bronzen beeld is op de sokkel
gesigneerd 'SIMON GOOSSENS' en beeldt een scheepshersteller in gevangenispak uit, aan de voet
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geketend. Op de hardstenen plaat gebeitelde opschriften: 'AAN ONZE MARTELAREN 1940 1945',
waaronder de namen van de 31 soldaten en gestorvenen.
In een bedrijfsgebouw hangt een tweede, houten gedenkplaat, vervaardigd in de schrijnwerkerij van
het bedrijf. Op dit monument hangen de foto's met de namen van alle overledenen, met centraal een
miniatuurreliëf van het oorlogsmonument buiten en het opschrift 'TER HERDENKING AAN ONZE
SLACHTOFFERS VAN DEN OORLOG 1940 1945'.

Figuur 3-206 Oorlogsmonument ter ere van de scheepherstellers
Droogdokken Belliard-Crigton (ID1251, ID1252, RELICT_ID10760)
Aan Vierde Havendok O.-zijde, twee droogdokken van Beliard-Crigton (sinds 1990: Antwerp
Shiprepair): nr. 7 (voorheen nr. 1, 1957-58, 30,5 m x 225 m) en nr. 8 (voorheen nr. 2, 1967-68, 38 m
x 270 m), beide met klapdeuren.

3.11.4 Betonnen schaaldaken in de haven van Antwerpen14 15
In het totaal werden op 6 plaatsen loodsen opgetrokken zijn die werden opgebouwd uit betonnen
schalen. Hiervan is Hangar 29 er één van (zie hiervoor onder het ensemble ‘kaaien’).
Een eerste vaststelling is dat al deze loodsen door 2 studiebureaus zijn ontworpen. Twee van hen zijn
van de hand van het studiebureau SETRA van André Paduart en de andere vier zijn ontworpen door
het studiebureau TKB van Fernand van Hauwaert.
Verder zijn de loodsen te situeren tussen ca. 1950 en 1970. Ze behoren bij de typische
havenconstructies uit die periode en vormen een illustratie van de ontwikkeling van de burgerlijke
bouwkunde in die periode.

14

Absillis Dimitri29 (2006) Haalbaarheisstudie voor de herwaardering van Hangar 29, eindverhandeling Faculteit
Ingenieurswetenschappen UGent

15

Van de Voorde S. De Meyer R. en Taerwe L. (2008) Beton in de Belgische architectuur (4): André Paduart:
Baanbrekende Schaalconstructies in ‘Cement’
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Figuur 3-207 Overzicht loodsen met betonnen schaaldaken
Loodsen Albertdok (SETRA) (ID1543, RELICT_ID990114)
De Hangars vormen één van de eerste constructies die het technisch vernuft en de creativiteit van ir.
Paduart toonden, André Paduart (1914-1985) was een vooruitstrevend betoningenieur die o.m.
samenwerkte met de befaamde architect Leon Stijnen.
Paduart (samen met ir. Wets) beantwoordde in 1948 een aanbesteding voor nieuwe havenloodsen
langs het Albertdok met twee eerdere conventionele ontwerpen voor een loods met skeletstructuur,
maar ze voegden hier een derde, atypisch ontwerp aan toe, dat het uiteindelijk haalde van alle andere
inzendingen. Ze stelden een opeenvolging van 31 zelfdragende cilindrische schalen in gewapend beton
voor, elk met een overspanning van 15 m en 60 m lang, met een maximale dikte van 120 mm. Het
repetitieve karakter, het beperkte aantal kolommen en de lage materiaal- en onderhoudskosten
droegen sterk bij aan het economische karakter van het ontwerp. Dankzij een uitgekiend
uitvoeringsontwerp slaagden Paduart en Wets er bovendien in om één van de belangrijkste nadelen
van schaalconstructies, met name de hoge kostprijs van de gekromde bekistingselementen, om te
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zetten tot één van de troeven van hun ontwerp. Ze ontwierpen een systeem van mobiele
bekistingselementen die per schaal werden hergebruikt.16 17
De economische voordelen werden nog benadrukt doordat dezelfde bekistingselementen nadien
werden hergebruikt voor twee loodsen aan het Leopolddok (1950) (de huidige Magazijnen
Oosterweel), elk opgebouwd met 17 identieke cilindrische betonschalen. Het originele
uitvoeringsprocédé maakte dat de loodsen ook internationaal bekendheid verwierven.
In de daaropvolgende jaren ontwikkelde Paduart zich verder tot één van de meest toonaangevende
ingenieurs. De Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde (expo 58) is wellicht één van de meest gedurfde
constructies waarvoor Paduart verantwoordelijk was. Samen met architect Jean Van Doosselaere en
beeldhouwer Jacques Moeschal had Paduart het ontwerp opgevat als een demonstratie van de
“overwinning van de Burgerlijke Bouwkunde op de Natuur’
Deze loodsen langs het Albertdok zijn tussen 2005 en 2007 gesloopt.

Figuur 3-208 Loodsen langs het Albertdok

Figuur 3-209 Loodsen langs het Albertdok (Google Earth 2004)

16

Michiel Beernaert (2007) André Paduart: Pionier op het vlak van schaalconstructies in gewapend beton
(eindwerk Faculteit ingenieurswetenschappen UGent)

17
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Figuur 3-210 De footprint van de loodsen is nog zichtbaar langs het Albertdok.

Loodsen gelegen tussen Leopolddok en 4de Havendok (SETRA)
RELICT_ID990115)

Blauwe weg (ID1544,

Het gaat om 2 loodsen gebouwd in 1952: één bestaande uit 11 traveeën en een tweede bestaande uit
24 traveeën, elk met een overspanning van 15 meter. De schalen hebben een uniforme dikte van 12
cm en geen verstijvingribben. De breedte van de loods is opnieuw 60 meter met aan elke zijde een
luifel. Hier is geen balk over de gehele lengte van de overspanning voorzien zoals bij de vorige loods,
maar wel een kleine balk aan de voet van elke schaal.
Elke overspanning bestaat uit twee schalen die tegen elkaar zijn geplaatst. Ze hebben elk een lengte
van 30 meter en steunen elk op 6 steunpunten. Aan de binnenzijde zien we duidelijk de scheidingslijn
aan de naast elkaar staande kolommen. Aan de buitenzijde zien we op het dak een verdikking van de
schaal ter hoogte van de scheidingslijn tussen de twee schaaldelen. Op de uiteinden van de loodsen
zijn opnieuw brede kolommen voorzien als steunberen. Bovendien zijn er hier tussenin ook van deze
brede kolommen geplaatst en dit om de 5 overspanningen. Ten slotte is ook hier één lichtkoepel
voorzien per schaal (2 per travee). Deze loodsen doen nog steeds dienst als opslagruimte.

Figuur 3-211 Loodsen Leopolddok (bron: Beeldbank Haven Antwerpen)
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Figuur 3-212 loodsen Leopolddok
Magazijnen Oosterweel (TKB) Oosterweelsteenweg z.n. (ID1536, RELICT_ID990111)
Het gaat hier om 3 gebouwen, gebouwd begin de jaren ’60. Voor het eerste gebouw zijn er 2 lange
bogen die elk opgebouwd zijn uit 4 delen van 25 meter lang en waarbij de schalen een overspanning
maken van 25 meter. Aan de lange zijde van deze loods is een rechte luifel gemaakt van 3 meter. De
andere 2 gebouwen bestaan elk uit 12 naast elkaar liggende bogen opgebouwd uit 2 delen van 25
meter. Ook deze bogen hebben een overspanning van 25 meter. We hebben hier weer te maken met
korte schalen, alleen is er hier een grotere overspanning gemaakt. Niet tegenstaande er een grotere
overspanning is gerealiseerd, heeft men dezelfde schaaldikte en opbouw proberen te gebruiken zoals
in de loodsen aan het 6de Havendok. Dit leidde echter tot problemen. Bij een van de loodsen is dan
ook een achttal bogen ingestort, wat de aanleiding is geweest om extra verstijvingbogen aan te
brengen bij de andere bogen. Er zijn steunberen voorzien op de uiteinden van ieder gebouw, maar ook
extra brede kolommen om de 4 overspanningen. Deze brede kolommen hebben een breedte van 2
meter en zijn 50 centimeter dik. Doordat de loodsen uit twee afzonderlijke schalen bestaan, zijn er hier
kolommen centraal in de loods aanwezig. Hier wordt het licht voornamelijk via de zijmuren
binnengebracht. Rondom rond zijn in een brede band ramen voorzien. Verder zijn er in de middelste
schalen - het verst gelegen van de zijgevels - kleinere lichtkoepels voorzien over een beperkte lengte
van de schaal. Deze loodsen worden nog steeds gebruikt als opslagplaats.
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Loodsen aan het 6de Havendok Zuidkaai (TKB) Rostockweg (ID1542, RELICT_ID990113)
Hier gaat het om 2 loodsen gebouwd rond 1958 waarvan er 1 bestaat uit 10 traveeën en 1 uit 13
traveeën, elk met een overspanning van 15 meter. Deze loodsen hebben een breedte van 30 meter en
ze zijn zonder luifels uitgevoerd. De loodsen zijn net zoals de loods aan het Leopolddok opgebouwd uit
2 aparte schalen die tegen elkaar zijn geplaatst. De scheidingslijn tussen beide delen is duidelijk
zichtbaar aan de zijgevel waar de twee portiekbogen tegen elkaar zijn geplaatst. Elk schaaldeel heeft
een breedte van 15 meter en wordt ondersteund op 4 steunpunten. We hebben hier niet meer te
maken met een lange schaalconstructie maar schalen van het korte type (overspanning ≥ lengte
schaal). De beide uiteinden van de schaaldelen zijn voorzien van brede portiekbogen. Verder zijn er
geen verstijvingribben voorzien aan de schalen. De eindkolommen en tussenkolommen zijn hier gelijk
(geen steunberen), wel zijn er in de gemetselde muren trekbalken geplaatst.
In de schaal aan de straatzijde is ook een uitsnijding voorzien voor een lichtkoepel: deze loopt maar
over 2/5 van de schaallengte.
Deze gebouwen zijn in 2007 gesloopt.

Figuur 3-213 Loodsen langs de Rostockweg (Google earth 2004)
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Figuur 3-214 Loodsen langs de Rostockweg (2005)
Loodsen aan de Noorderlaan (TKB), Noorderlaan (ID1539, RELICT_ID990112)
Deze loodsen dateren van 1970 en zijn de laatste loodsen opgebouwd uit betonnen schaaldaken die in
de haven van Antwerpen zijn gebouwd. Deze loodsen lijken op het eerste zicht dan ook in de beste
staat te verkeren. De twee loodsen hebben elk 13 traveeën met elk een overspanning van 25 meter.
Bij deze opbouw is er wel onmiddellijk rekening gehouden met de grote overspanning. Een derde loods
met 10 traveeën werd afgebroken in 2008.
Op de bogen van de eerste loods zijn 5 grote portiekbogen voorzien als verstijving van de schaal. Deze
bogen lopen bij de laatste schalen over in steunberen. De bogen moeten hier niet meer als
verstijvingribben gezien worden, maar als dragende portieken waar de schaal tussen is gehangen. De
totale breedte van de schaal is 60 meter maar in principe moeten we deze zien als 4 doorlopende korte
schalen van 15 meter. Daarbij is aan beide uiteinden nog een luifel voorzien van 4,5 meter. Verder zijn
er binnen in de loods kolommen voorzien ter hoogte van de portiekbogen. Rondom rond zijn er ramen
voorzien in de zijgevels om natuurlijk licht binnen te krijgen in de loods. Ook zijn kleine lichtkoepels
voorzien in de binnenste schalen om extra licht van bovenuit in de loods te krijgen. De tweede loods
heeft een identieke constructie maar telt 7 portiekbogen en is ca. 100 lang.
Deze loodsen worden nog steeds gebruikte voor de opslag van goederen.
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Figuur 3-215 Loodsen aan de Noorderlaan (2007 en actuele toestand)

Figuur 3-216 Loodsen langs de Noorderlaan
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Figuur 3-217 Ontwerp van het entrepotcomplex

3.11.5 Bruggen
De Antwerpse haven bevat een groot aantal, in hoofdzaak beweegbare bruggen van verschillende
typologieën en met verschillende openingsmechanismen. Een overzicht is terug te vinden op
onderstaande figuren.
In wat volgt worden de bruggen in de 20ste eeuwse haven besproken. De bruggen in de 19de-eeuwse
haven worden in de desbetreffende hoofdstukken besproken.
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Figuur 3-218 Overzicht beweegbare bruggen in de Antwerpse haven
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Blauw: hefbrug (2)
Roze: draaibrug (3+1)
Geel: Scherzer brug (rolsbasculebrug) (2)
Rood: basculebrug (6)
Groen: Straussbrug (11) (basculebrug)

Figuur 3-219 Typologie van de beweegbare bruggen in de haven
Luikbrug (ID1247 RELICT_ID 10745)
Luikbrug tussen Straatsburgdok en Asiadok: basculebrug van het Strausstype met brugwachtershuis,
gebouwd in 1933-35. Vroeger liep er ook een spoorlijn over de brug. De brug is verwijderd en er
resten enkel de brughoofden.
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Figuur 3-220 Luikbrug
Siberiabruggen (ID1232 RELICT_ID10738)
Bescherming besluit nr. 5427 (11-06-2015) (Noordelijke Siberiabrug)
De Siberiabruggen zijn gelegen op de grens van de ‘oude haven’ met het opvallend noord-zuid en
oost-west georiënteerde dokkenpatroon uit 1811-1888 en de noordelijk daarvan gelegen dokken,
aangelegd vanaf 1887. Het gebied werd ‘Siberia’ genoemd omdat de havenarbeiders te voet of per
fiets een heel eind verder aan het werk moesten dan ze gewoon waren. Het Suezdok (1887), waarvan
de naamgeving zinspeelt op het in 1869 geopende Suezkanaal, vormt de verbinding tussen het oudste
dokkencomplex (1811-1888) ten zuiden en het latere dokkencomplex (vanaf 1887) ten noorden.
Oorspronkelijk mondde het uit in het Afrikadok, dat sinds 1891 herdoopt werd tot het Lefebvredok, tot
de integratie in 1980 in het vergrote Amerikadok. Het Suezdok werd bij de aanleg afgebakend door
twee draaibruggen: de Suezbrug aan stadszijde en de Siberiabrug aan de zijde van het Afrikadok,
aanvankelijk een hydraulische draaibrug. Onder de Siberiabrug liep het tracé van de overwelfde rivier
Schijn naar de zuidkant van de toegangsgeul van de Royerssluis.
Tussen 1938 en 1943 werd de noordelijke doorvaartgeul tussen het Suezdok en het toenmalige
Lefebvredok verbreed van 18 meter naar 21 meter en werd de hydraulische draaibrug (Siberiabrug)
vervangen door twee identieke naast elkaar gelegen elektrisch aangedreven ophaalbruggen, meer
bepaald basculebruggen van het type Strauss. Tegelijkertijd werden de bestaande landhoofden van de
zuidelijke geul van het Suezdok alsook de Suezbrug zelf afgebroken. De Siberiabruggen werden
aangedreven door twee Ward-Leonardgroepen, geplaatst in het aansluitend bedieningshuis. Harry
Ward Leonard (1861-1915) was een Amerikaans elektrotechnicus en uitvinder, het meest bekend om
zijn uitvinding van de Ward-Leonardschakeling voor gelijkstroommotoren. De stalen brugconstructies
werden uitgevoerd naar ontwerp van SA ‘Les Ateliers Métallurgiques-Nivelles’. De uitvoering gebeurde
door ingenieur-architect M. Delens (Gent). Het brugtype is genoemd naar de Amerikaanse ingenieur
Joseph B. Strauss (1870-1938), bekend vanwege zijn bijdrage aan de bouw van de vaste hangbrug, de
Golden Gate Bridge (1937) in San Francisco. In deze periode werden diverse exemplaren van dit type
gebouwd in de Antwerpse haven zoals de Wilmarsdonkbrug (1928-1930) en over het Albertkanaal de
Straatsburgbrug (1933-1935), de Albertbrug (1933-1935) en de Luikbrug (1933-1935). De Lillobrug
(1967) en de Noordkasteelbruggen (1980) zijn latere voorbeelden.
De bewaarde ontwerpen van de Siberiabruggen dateren veelal van 1939, soms met later gedateerde
wijzigingen. Als voorbereiding voor het in werking stellen van de bruggen vonden in de zomer van
1943 diverse proeven plaats om de belasting en de beweging van de bruggen te testen. Vermoedelijk
volgde kort daarna de definitieve ingebruikname.
In 1985-1986 werd de brugklap (vlucht) van de Siberiabrug-noord gerenoveerd, een
dieselhulpaandrijving geplaatst en de gehele brug geschilderd. De zuidelijk gelegen basculebrug was
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tevens aan herstelling toe, maar werd in 1986 buiten werking gesteld, in 1991 wegens wijziging van
verkeerstrajecten in de haven gesloopt en na een herziening van de toekomstige verkeersstromen in
1997 door een moderne ophaalbrug (ook Hollandse brug of Levisbrug genaamd) vervangen. Uit het
jaarverslag van 1992 van de Technische dienst van de haven dat onder meer het aantal bewegingen
per jaar van de beweegbare bruggen in de haven weergeeft sinds de jaren 1960, blijkt dat de
Siberiabrug samen met de Petroleumbrug (gelegen tussen het hansadok en het Marshalldok, gesloopt
in 2008) de koplopers waren. In 1993 vonden er herstellingswerken plaats aan de Siberiabrug-noord
waaronder het vernieuwen van de aandrijving. Tegelijk met de bouw van de nieuwe zuidbrug in 1997
werd de elektrische uitrusting van de noordbrug gerenoveerd: deze werken omvatten voornamelijk het
plaatsen van een nieuwe hoofdmotor, van een schakelbare hulpmotor, van nieuwe remmen en het
incorporeren in het automatiseringsconcept van de nieuwe zuidbrug. In 1999 vonden er aan de
noordbrug nog diverse herstellingswerken aan scheuren plaats en vernieuwingswerken aan de bouten
en het houten wegdek.
Voornamelijk vanwege de schade aan de ballastkist (en het risico voor het afscheuren) werd de brug
sinds 2011 buiten werking gesteld. Ze wordt niet meer bewogen en bevindt zich in een verticale positie
waarbij de ballastkist ondersteund wordt.

Figuur 3-221 Siberiabruggen
De Siberiabrug is een elektrisch aangedreven ophaalbrug, meer bepaald een basculebrug van het type
Strauss, met aan de noordzijde een aansluitend bedieningshuis, sinds 1997 voorzien van een moderne
sturing (PLC, programmable logic controller). Bij dit type basculebrug bevinden de ballastkist en de
machinekamer zich boven het wegdek.
De brug is een geklonken stalen constructie en bevat één rijdek met aan weerszijden een uitkragend
voet- en fietspad. De brugklap is opgebouwd uit twee geklonken samengestelde vakwerkprofielen (de
hoofdlangsliggers), onder- en bovenaan met elkaar verbonden door middel van windverbanden. Er
werd een vangrail geplaatst aan beide hoofdlangsliggers. Het wegdek bestaat uit een ondervloer van
houten (azobé?) onderbalken en een wegdekbekleding van houten (azobé?) planken. Treinsporen zijn
niet meer aanwezig. De uitkragende voet- en fietspaden zijn van een gelaste metalen structuur,
voorzien van een houten beplanking en afgezet met een leuning. De brug kan worden afgesloten door
middel van slagbomen. De landhoofden aan beide zijden van de brug zijn uitgevoerd in blauwe
hardsteen en Doornikse steen. Er zijn uitsparingen ter hoogte van de verticale metalen steunstoelen.
De machinekamer bevindt zich boven het wegdek (vrije hoogte 5,50 meter) en bestaat uit een cabine
van aaneengeklonken metalen platen. Deze is toegankelijk aan de zijde van de brugklap door middel
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van een centrale metalen deur met aan weerszijden vier raamopeningen met zicht op de brugklap. De
machinekamer is toegankelijk via een metalen trap en passerelles, die in verbinding staan met de
eerste verdieping van het bedieningshuis (bedieningskamer). Deze passerelles lopen verder tot aan de
andere zijde van de machinekamer. In de machinekamer bevinden zich twee elektromotoren die een
motor-as aandrijven die via de reductiekast wordt overgebracht op de uitgaande as. Aan weerszijden
van de uitgaande as bevinden zich aandrijfrondsels (klein tandwiel) die op zich een groter tandwiel in
werking zetten. De rondselas staat in verbinding met de tandwielen van de heugelbalk (zie werking).
De elektromotoren en de assen werden vernieuwd (toen de Ward-Leonardgroepen verdwenen). De
machinekamer omvat tevens een nood-dieselgroep, een kleine rolbrug en de volledige elektrische
installatie.
De werking van dit brugtype berust op een vervormbaar parallellogram met één onbeweeglijke basis.
De ballastkist en de machinekamer bevinden zich boven het wegdek. De brugklap draait rond een
scharnierpunt A, terwijl de ballastkist met tegengewicht rond een scharnier B draait. De brugklap en de
ballastkist zijn door middel van drijfstangen met elkaar verbonden en bewegen zo gelijktijdig. In de
machinekamer drijft een elektromotor via de reductiekast de heugelbalken aan. Deze balken bevinden
zich aan weerszijden aan de buitenkant van de machinekamer en zijn gekoppeld aan scharnierpunt C
dat zich bovenop de brugklap bevindt. Op de heugelbalk is onderaan een tandlat aangebracht
waardoor de draaiende beweging van het aandrijfrondsel (tandwiel op de as vanuit de machinekamer)
omgezet wordt in de lineaire beweging van de heugelbalk. Hierdoor kan de brug 90° graden bewogen
worden (tot in een verticale positie). Wanneer de scharnierende brugklap omhoog getrokken wordt,
plooit de parallellogram tussen de brugklap en de ballastkist geleidelijk dicht en duikt de ballastkist met
tegengewicht rond punt B, onder de machinekamer van de brug.
Het bedieningshuis van de Siberiabrug is opgetrokken in een verzorgde, zakelijke interbellumstijl en is
gelijktijdig met de Siberiabruggen gebouwd. Het is een baksteenbouw van twee bouwlagen onder een
plat dak van gewapend beton met een overstek boven een dito band, aan de oost- en westzijde met
een aanbouw van één bouwlaag onder plat dak, die aan de westzijde met een houten kroonlijst. De
twee verdiepingen staan met elkaar in verbinding via een buitentrap tegen de westgevel. De opstand
van de gevels is aangepast aan het verschil tussen het straat- en kaainiveau. De gevels zijn van een
roodbruin bakstenen parement met kettingverband. De variërende rechthoekige muuropeningen
(vensters, deuren en poort) hebben houten schrijnwerk. De noordgevel met blokvensters is voorzien
van vermoedelijk nog de originele verdeling. De vensters hebben strekse bogen of betonnen lateien en
lekdrempels van verglaasde grèsstenen. Enkel de vensters van de bedieningsruimte op de
bovenverdieping zijn aangepast met een dubbele beglazing, zonneblinden en arduinen lekdrempels. De
westgevels van het hoofdvolume en de aanbouw, georiënteerd naar de doorvaart in het dok, zijn
opengewerkt met quasi gevelbrede vensterpartijen en een inkom, ter hoogte van het hoofdvolume
doorlopend over de zuidwesthoek. Tegen deze gevel bevindt zich een ijzeren buitentrap met
buisleuning die uitgeeft op een dito balkon.
Het interieur heeft een bewaarde planindeling. Het oorspronkelijke grondplan toont op de begane
grond, van west naar oost, een ruimte voor de hoogspanningscellen (nu in onbruik, leegstaand),
vervolgens de ruimte voor de installatie van de twee Ward-Leonardgroepen, en in de inspringende
oostelijke aanbouw een wachtzaal voor het brugpersoneel (nu berging, werkplaats) met ernaast een
apart toilet (nu in onbruik, toilet verwijderd). In de ruimte waar destijds de twee WardLeonardinstallaties stonden, is enkel nog de rolbrug aanwezig. De handbediende rolbrug steunt op
betonnen consoles in de muren en kan bewogen worden in verschillende richtingen, telkens met een
apart bedieningssysteem. Op de bovenverdieping bevindt zich de bedieningsruimte met de schakeltafel
(nu volledig gemoderniseerd, nieuwe vloer), vervolgens een ruimte voor de laagspanningsborden (nu
technische ruimte), en voorts de kleedkamer (nu keuken met toilet ernaast). De van stalen platen
vervaardigde deuren van de technische ruimte alsook een deel van de vloer van rode keramische
tegels zijn bewaard. Vanuit de bedieningsruimte op de bovenverdieping is er via een ijzeren passerelle
toegang tot de machinekamer van de brug.
Royersbrug / Lefebrebrug
Zie Royerssluis
Noordkasteelbruggen (ID1196, RELICT_ID 10747)
Meer naar het noorden toe bevinden zich de Noordkasteelbruggen, twee basculebruggen
(Straussbruggen) uit 1980.
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De bruggen bevinden zich waar het Vijfde Havendok overgaat in het Amerikadok, in de buurt van het
Noordkasteel, vandaar de naam.
Tot voor 1980 werd deze verbinding gemaakt met twee lage ophaalbruggen, die telkens geopend
moesten worden voor het scheepvaartverkeer. Dit zorgde voor opstopping bij het spoor- en
wegverkeer dat over de Oosterweelsteenweg tussen Noorderlaan en Scheldelaan wilde rijden. In 1980
werd de verbinding tussen het Vijfde Havendok en het Amerikadok grondig verbeterd en werden ook
nieuwe bruggen aangelegd.
De overspanning is 170 meter lang en bestaat uit twee vaste gedeelten van elk 45 meter lang, met
een centrale overbrugging van 56 meter lengte, gevormd door twee basculebruggen van het
Strausstype. Elk tegengewicht weegt ongeveer 1400 ton. De doorvaarthoogte van de 3 brugdelen is
6,50 meter, zodat de brug enkel geopend hoeft te worden voor de doorvaart van zeeschepen en
schepen met een hoge bovenbouw. Dit zorgt voor een soepeler weg- en spoorverkeer.
De westelijk gelegen brug is 27 meter breed en 8,72 meter diep, terwijl de oostelijk gelegen brug 29
meter breed is en een diepgang heeft van 8,32 meter. Over de westelijke brug lopen twee spoorlijnen
(lijn 221B), over de oostelijke brug nog een derde spoorlijn (lijn 221). De gezamenlijke breedte van de
rij- en spoorwegbruggen bedraagt ongeveer 60 meter. De nuttige vaarbreedte tussen de brede
brugpijlers bedraagt 50 meter.

Figuur 3-222 Noordkasteelbruggen
Oosterweelbrug (ID1245 RELICT_ID10758)
De brug ligt over het oostelijk hoofd van de Verbindingsgeul tussen het Leopolddok en het Albertdok,
aan de kant van het Albertdok.
De Oosterweelbrug is een rolbasculebrug van het type Scherzer (zoals de Mexicobrug) met een
doorgangsbreedte voor de scheepvaart van 35 meter. De vrije hoogte op de brug zelf bedraagt 4,80
meter. Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug (spoorlijn 221). Als deze brug openstaat
voor het scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer de Verbindingsgeul nog steeds passeren
langs de Wilmarsdonkbrug aan het andere hoofd van de Verbindingsgeul.
De brug werd genoemd naar het verdwenen polderdorp Oosterweel.
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Figuur 3-223 Oosterweelbrug
Lillobrug (ID1242 RELICT_ID10767)
De brug loopt over het Kanaaldok, ter hoogte van de Tijsmanstunnel.
De Lillobrug bestaat uit 2 vaste vakwerkbruggen met in het midden 2 basculebruggen van het
Strausstype. Aan de uitersten, over de oever ligt telkens nog een betonnen brug. Aan de oostzijde van
het Kanaaldok gaat deze betonnen brug over de Noorderlaan en een parallelstraat en over de
dubbelsporige spoorlijn 226. Lillobrug is in hoofdzaak een spoorwegbrug voor de dubbelsporige
spoorlijn 223. Als er geen treinen rijden, kunnen ook fietsers gebruikmaken van de brug om het
Kanaaldok over te steken. De doorvaartbreedte in het midden bedraagt 80 meter. De doorvaarthoogte
van de vaste delen is 9 meter.
Doordat de scheepvaart op het Kanaaldok prioriteit heeft, staat de brug meestal open voor het
scheepvaartverkeer, en wordt de brug enkel gesloten voor treinverkeer.
De brug werd genoemd naar het polderdorp Lillo dat verdween omwille van de uitbreiding van de
haven
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Figuur 3-224 Lillobrug

Bij de brug hoort een pompstation (ID1243, RELICT_ID10768) voor afwatering der verlegde
Schijnarmen, 1967, met vijf pompen van 4 m3/ sec.

Petroleumbrug (ID1255, RELICT_ID10763)
Straussbrug van 1950 tussen Marshalldok en Hansadok, met stalen brandwerende puntdeuren onder
de brug voor noodgeval en brugwachtershuis. De brug werd genoemd naar het type bedrijvigheid van
vooral het Marshalldok, waar veel petroleumvaart plaatsvindt. Midden 2008 is de brug gesloopt en blijft
alleen de geul met seinmasten inclusief het brugwachtersgebouw over.

Figuur 3-225 Petroleumbrug (gesloopt)
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Wilmarsdonkbrug (ID1546, RELICT_ID990117)
Basculebrug van het Strausstype met een overspanning van 35 meter, gelegen tussen het Leopolddok
en het Verbindingsdok. De brug werd gebouwd in 1930. De brugaandrijving is elektromechanisch.
De vrije hoogte op de brug zelf bedraagt 5,30 m. Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug
(spoorlijn 221A). Als deze brug openstaat voor het scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer
de Verbindingsgeul nog steeds passeren langs de Oosterweelbrug aan het andere hoofd van de
Verbindingsgeul.
De brug is genoemd naar het verdwenen polderdorp Wilmarsdonk. Tussen de containers is enkel nog
de kerk bewaard gebleven.

Figuur 3-226 Wilmarsdonkbrug
Frederik-Hendrikbrug (ID1547, RELICT_ID990118) / Zandvlietbrug (ID1548, RELICT_ID990119)
De Frederik-Hendrikbrug ligt over het westelijk hoofd van de Zandvlietsluis, de toegang naar de
Schelde. Ze werd in gebruik genomen in 1967. De Frederik Hendrikbrug is een basculebrug met een
verzonken tegengewicht. Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug (spoorlijn 223A). Als
deze brug openstaat voor het scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer de sluis nog steeds
passeren langs de Zandvlietbrug aan het andere hoofd van de sluis. De brug werd vernoemd naar de
Frederik Hendrikschans, gelegen op de rechteroever van de Schelde, ten zuiden van Berendrecht.
De Zandvlietbrug is identiek en gelegen aan de toegang naar het Kanaaldok.
De brug en de gelijknamige sluis werden genoemd naar het polderdorp Zandvliet.
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Figuur 3-227 De Zandvliet- en de Frederik-Hendrikbrug

Oudendijkbrug (ID1549, RELICT_ID990120) / Berendrechtbrug (ID1550, RELICT_ID990121)
De Oudendijkbrug ligt over het westelijk hoofd van de Berendrechtsluis, de toegang naar de Schelde.
De Oudendijkbrug is een basculebrug met een verzonken tegengewicht. De overspanning bedraagt 68
meter. Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug (spoorlijn 223A). Als deze brug openstaat
voor het scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer de sluis nog steeds passeren langs de
identieke Berendrechtbrug aan het andere hoofd van de sluis. Beide bruggen werden in gebruik
genomen in 1989.

Figuur 3-228 De Oudendijk- en Berendrechtbrug
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Farnesebrug (ID1551, RELICT_ID990122) / Melselebrug (ID1552, RELICT_ID990123)
Beide bruggen werden in gebruik genomen in 1979. De overspanning bedraagt 50 meter. De
Farnesebrug ligt over het oostelijk hoofd van de Kallosluis, de toegang naar de Schelde. Het is een
basculebrug met een verzonken tegengewicht. Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug
(spoorlijn 211A). Als deze brug openstaat voor het scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer
de sluis nog steeds passeren langs de identieke Melselebrug aan het andere hoofd van de sluis.
De Farnesebrug werd genoemd naar Alexander Farnese, de hertog van Parma. Deze liet in 1585
tijdens de belegering van Antwerpen de Beneden-Schelde overbruggen met de bedoeling de
bevoorradingsweg voor de stad af te sluiten. Tegelijkertijd beschikte hij zo over een verbindingsweg
tussen de verschillende delen van zijn troepenmacht.
De Melselebrug werd genoemd naar het gelijknamige polderdorp.

Figuur 3-229 De Farnese en Melselebrug
Boudewijnbrug (ID1553, RELICT_ID990124) / Meestoofbrug (ID1554, RELICT_ID990125)
De Boudewijnbrug (1955) is een basculebrug van het Strausstype met een overspanning van 45 meter.
Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug (spoorlijn 221). Als deze brug openstaat voor het
scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer de sluis nog steeds passeren langs de
Meestoofbrug (1984) aan het andere hoofd van de sluis..
De Boudewijnbrug is genoemd naar Koning Boudewijn die in 1951 de troon besteeg. De Meestoofbrug
is genoemd naar een meestoof, dit is een droogoven waar meekrapwortels gedroogd en gemalen
werden. De wortel diende om de kleurstof Turks rood te maken.

Figuur 3-230 Boudewijnbrug / Meestoofbrug
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Van Cauwelaertbrug (ID1555, RELICT_ID990126)
De brug ligt over de toegangsgeul naar het zuidoostelijk hoofd van de Van Cauwelaertsluis, de toegang
naar de Schelde. De brug ligt in het verlengde van de Meestoofbrug en door de kleinere afmetingen
van de Van Cauwelaertsluis ten opzicht van de Boudewijnsluis dus niet over het eigenlijke
Scheldehoofd van de Van Cauwelaertsluis. De brug bestaat uit 2 vaste aanbruggen en een beweegbare
brug.
De beweegbare brug is een basculebrug van het Strausstype met een overspanning van 58 meter. De
vrije hoogte op de brug zelf bedraagt 7 meter. Ze werd gebouwd in 1976. Er loopt ook een
enkelsporige spoorlijn over de brug (spoorlijn 221). Als deze brug openstaat voor het
scheepvaartverkeer, kan het spoor- en wegverkeer de sluis nog steeds passeren langs de
Kruisschansbrug aan het andere hoofd van de sluis.
De brug en de gelijknamige sluis werden genoemd naar Frans Van Cauwelaert (1880-1961), die tussen
1921 en 1932 burgemeester was van de stad Antwerpen en die als havenschepen zorgde voor een
uitbreiding van de haven in noordelijke richting.
Kruisschansbrug (ID1556, RELICT_ID990127)
De brug ligt over het zuidoostelijk hoofd van de Van Cauwelaertsluis, de toegang naar de haven.
De Kruisschansbrug werd samen met de gelijknamige sluis gebouwd. De sluis werd in 1962 hernoemd
tot Van Cauwelaertsluis. In 1992 werd de oorspronkelijke brug uit 1928 vervangen door een nieuwe
brug. De Kruisschansbrug is een basculebrug van het Strausstype met een overspanning van 35 meter.
Er loopt ook een enkelsporige spoorlijn over de brug (spoorlijn 221C).
De brug is genoemd naar de Kruisschans (ook wel Fort Santa Cruz genoemd).

Figuur 3-231 Kruisschansbrug (oorspronkelijke brug uit 1928 en huidige brug)

3.12

Dokske Merksem

3.12.1 Historiek
Circa 1870 was Merksem nog een uitgesproken landelijk dorp met een kern rond de kerk en een
tweede kern te Dambrugge; verder bebouwing aan de Bredabaan met onaanzienlijke gehuchten,
verspreide hoeven en een tiental hoven, laatst genoemde meestal ontstaan in de 16de of 17de eeuw
en, met uitzondering van Bouckenborgh en het Hof van Merksem, gelegen in het poldergebied ten
westen van de Bredabaan. Door het graven van het Schelde-Maaskanaal/Kempische vaart (18591863), waarvan het traject op Merksems grondgebied later geïntegreerd werd in het Albertkanaal
(1933-1935) werd Merksem een inlandse bijhaven. Op de gronden van het oude Hof van Merksem
werden door de "Société Anonyme des Etablissements Industriels et Commerciaux de Merxem" dokken
gegraven, een eerste in 1874 en een tweede in 1876; dit was de aanzet tot de verregaande
industrialisering van de gemeente. Beide dokken werden in 1898 overgenomen door de gemeente die
de nijverheid stimuleerde onder meer door de aanleg van nieuwe straten. In het zuiden van de
gemeente ontstond zo een nieuw nijverheidskwartier met bedrijven uit de voedings-, veevoeder- en
tabaksindustrie, alsook uit de chemische en metaalverwerkende sector. Parallel met de groei van de
nijverheid, extra gestimuleerd door de gemakkelijk bereikbare N.-havenuitbreiding van Antwerpen, en
de hiermee gepaard gaande bevolkingsaangroei werd het grondgebied verkaveld en volledig
volgebouwd (eerste helft van de 20ste eeuw), de landbouwontginningen verdwenen. In het centrum
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werden een park (naar ontwerp van V. De Bosschere en ir. A. Mennes), een gemeentelijk sportveld
(1924) en een begraafplaats aangelegd op gronden van het oude Hof van Roosendaal; in het zuiden,
op de grens met Antwerpen verrees het Sportpaleis, 1932, naar ontwerp van A. Herent.

Figuur 3-232 Dokske Merksem aan het eind van de 18de en 19de eeuw en huidige toestand

3.12.2 Bouwkundig erfgoed
N.V. Union, fabriek van margarine, vetten, oliën. Boterfabriek A. Jurgens, W. Prinzen,
Borrewaterstraat 182 (ID 1119, RELICT_ID11530) opgericht in 1896 als eerste van de vele
margarinefabrieken te Merksem, stoommachine (eerste toelating van 1895) in 1912 vervangen door
een dieselmotor, in 1923 uitgerust met acht elektromotoren aangesloten op het elektriciteitsnet; in
1927 nogmaals uitgebreid met een werkhuis voor olie- en vetbewerking met elektromotoren,
opslagruimte voor ruwe olie in 1928 van 1000 op 2000, in 1929 op 3000 ton gebracht; verdere
uitbreidingen o.m. in 1939 (bergplaats voor olie), en 1962 (diepvriesinstallatie). Functionele XXbedrijfsgebouwen op uitgestrekt terrein aan Zuidkaai, Borrewater-, Eugeen Meeusstraat en Vaartkaai,
aansluitend bij de gebouwen van de Belgische Boerenbond en de Molens van Antwerpen.
Aveve bloemmolens van de Belgische Boerenbond, Eugeen Meeusstraat 6 (ID1120,
RELICT_ID11533) In 1922 gestart als graanmolen met stoommachines ter plaatse van het voormalige
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kasteel van Merksem. Zeer vlug uitgebreid met benzinebergplaats (1926), schrijnwerkerij (1927),
olieslagerij en lijnkoekmolen (1929), elektrische generatoren (1930) en raffinaderij voor plantaardige
oliën (1937). Gebouwenbestand thans uitgebreid tot een indrukwekkende vestiging tussen Eugeen
Meeusstraat, Vaart- en Westkaai.
‘N.V. Rijstpellerijen N. en C. Boost’, Oostkaai 16 (ID 1118, RELICT_ID11535) in 1939 overgebracht
van Antwerpen en gevestigd op de plaats van de in 1902-1903 opgerichte elektrische centrale van de
Antwerpse trammaatschappij. Uitgebreid in 1942, latere aanpassingen.
Voormalige 'Fabrique Nationale des tubes sans soudure', Oostkaai 23 (ID1121,
RELICT_ID11536)opgericht in 1905 met gieterij en smidse voorzien van elektriciteit en stoommachines.
Neotraditioneel hoofdgebouw van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat).
Baksteenbouw gemarkeerd door schoudergevel en gelijkvormige, flankerende dakvensters; gebruik
van natuursteen voor banden en topgevelafsluitingen. Rechthoekige Muuropeningen.
Elektriciteitsmaatschappij
De
Schelde,
Vaartkaai
2
(ID1399,
RELICT_ID11538)
Elektriciteitsmaatschappij 'De Schelde', in 1905 opgericht door de Compagnie Electrique Anversoise en
de Compagnie Générale des Tramways d'Anvers; centrale begrensd door Albertkanaal en Straalstraat,
in dienst genomen in 1908, later eigendom van EBES (1956) en Electrabel (1990). Heden leegstaand
en bestemd voor afbraak. Beschikbare oude machines en installaties ondergebracht in Energeia, het
museum voor het Industrieel Erfgoed van Electrabel te Gent.
Molens van Deinze en Antwerpen, Zuidkaai 1 (ID1122, RELICT_ID11540), voormalige N.V.
Antwerpse bloemmolens, in de volksmond 'de grote molen';, gesticht in 1886, met overname van de
molen van de 'Cie Française de Moulins à Vapeur', l.g. met toelating voor stoommachines van 1884 en
1885, nieuwe toelating in 1891. Diverse gebouwen met bakstenen lijstgevels geritmeerd door
verdiepte rondboognissen, gevarieerde muuropeningen, oudste gebouwen met zadeldaken, overigens
platte daken (Pl. VI). Hoger hoekgebouw Westkaai/Eugeen Meeusstraat met doorlopende
vensterregisters.

N.V. Union

Aveve bloemmolens

Fabrique Nationale des tubes sans
soudure

Elektriciteitsmaatschappij
Schelde

N.V. Rijstpellerijen N. en C. Boost

De

Molens van Deinze en Antwerpen

Figuur 3-233 Bouwkundig erfgoed Dokske Merksem
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4.

INDUSTRIËLE ENSEMBLES HOBOKEN

Figuur 4-1

Erfgoedwaarden industriële ensembles Hoboken

Scheepstimmerwerven Boelwerf N.V., voormalige Cockerill Yards N.V, Leo Bosschartlaan 1
(ID1117, RELICT_ID83591)
Machinefabriek ten dienste van de textielnijverheid in 1799 door William Cockerill gesticht te Verviers,
in 1807 overgebracht naar Luik. Door John Cockerill in 1817 gevestigd te Seraing met, naast de
ijzergieterij, specialisatie in stoomketels en stoommachines voornamelijk voor de scheepsbouw. Dit
leidde in 1821 tot de bouw van een eerste stoomboot. Wegens de onvoldoende diepgang van de Maas
te Seraing, werd de vestiging voor assemblage in 1844-1846 overgeplaatst naar Antwerpen, eerst naar
de terreinen van de vroegere Napoleontische scheepswerven aan het Staketsel op de Sint-Michielskaai,
in 1869 naar het Kattendijkdok en in 1873 definitief gevestigd aan de Schelde te Hoboken. De nieuwe
werf (officieel ingehuldigd in 1874, droogdok in gebruik in 1883) vormde de aanzet van de
industrialisering en de grote bevolkingstoename van Hoboken. Het bedrijf kende sindsdien diverse
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uitbreidingen door de aankoop van gronden en omliggende fabrieken, onder meer in 1941 'Antwerp
Engineering C' met onder meer droogdokken van 1928-1929 ter plaatse van de vroegere Kille), in 1957
('de Kreek'), in 1962 (meer dan 14 ha ten noorden) en in 1971 (deel van de vroegere Wolkammerij).
De uitrusting van de werf werd onophoudelijk aangepast aan de vooruitgang van de techniek (zie
vergunningen). In 1964 werd de scheepswerf als 'Cockerill Yards Hoboken N.V.' onafhankelijk van de
gieterijen te Seraing-Luik. Het groeiende succes culmineerde in 1974 in het bouwen van een nieuw
scheepsdok (ter plaatse van vroegere 'Zandplaat') met bijhorende installaties (onder meer
portaalkraan). Sindsdien echter werd de crisis in de wereldscheepsbouw ook voelbaar te Hoboken, met
na faillissement (1982) herstructureringsmaatregelen en fusie met N.V. Boelwerf te Temse als gevolg.
De werkplaatsen en installaties, met name de hoge kranen en de grote portaalkraan (1974) bepalen in
sterke mate het straatbeeld van Hoboken, voornamelijk in de ten oosten aansluitende woonwijk
Moretusburg.

Figuur 4-2

Scheepstimmerwerven Hoboken

Metallurgie Hoboken Overpelt, Adolf Greinerstraat 14 (ID1126, RELICT_11425)
Nr. 14. 'Metallurgie Hoboken Overpelt', gelegen op de Scheldeoever in het Z.W. van het district. Bedrijf
voor het smelten en raffineren van non-ferrometalen, opgericht in 1887. De talrijke vergunningen
vanaf 1892-met een sterke concentratie in de jaren 1920 en 1930- wijzen op de intense bedrijvigheid
en de voortdurende uitbreiding van het bedrijf. De fabriek beslaat thans een oppervlakte van 125 ha,
aan weerszijden van de straat en omvat een hele reeks bedrijfsgebouwen waarin gewerkt wordt vlg.
hydro- en pyrometallurgische procédés. De oudere machines en installaties zijn verdwenen.
Het bedrijf is gevestigd op gronden van het vroegere domein Moretus, dat eertijds enkele hoven van
plaisantie omvatte: de 'Stenen hoeve'(XVII A), 'Groot Hof'of 'Scaldisburg' (ca. 1700), beide gesloopt
vóór 1950; 'Klein Hof' of 'Pannenhuis' in 1591 vermeld als ruïne, verbouwd tot speelhuis vóór 1620 en
gesloopt vóór 1900; tenslotte het laat-classicistische 'Kasteel Moretusburg' van 1825, ca. 1900
ingericht tot café-hotel-restaurant en gesloopt in 1979.

Figuur 4-3
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Montageloods 300 ton Cockerill-Ougrée, Leo Bosschartlaan 1 (ID1304, RELICT_ID212584)
Reanaet Braem raakt in 1961 samen met zijn schoonbroer Jul De Roover betrokken bij de bouw van
een montageloods op de scheepswerf Cockerill-Ougrée in Hoboken. Dit belangrijkste
scheepsbouwbedrijf van België is de voorloper van het in 1964 herdoopte Cockerill Yards Hoboken, dat
in 1982 failliet wordt verklaard. De scheepswerf is hier sinds 1873 aan de Schelde gevestigd en kent
een enorme expansie in de naoorlogse periode. De nieuwe montageloods met bijbehorende
portaalkraan is bedoeld voor het lassen en monteren van scheepssecties tot 300 ton, die vervolgens op
de naastliggende scheepshelling worden geassembleerd. Deze enorme productiehal in staalskeletbouw,
waarvan het zadeldak in meerdere secties kan openschuiven, wordt in 1961 ontworpen door architect
J. Van Mighem. De bijdrage van Braem en De Roover beperkt zich tot een gevelreliëf, waarvoor zij in
het najaar van 1961 het ontwerp leveren. Het vormt een abstract plastiek met een repetitief patroon in
contrasterende kleuren, dat over de volledige omtrek van het gebouw wordt doorgetrokken. Het
project vormt een vrij uniek voorbeeld van kunstintegratie op grote schaal, een streven dat Braem in
deze periode meer dan ooit bezighoudt. In dit geval gaat het om een toepassing ver van het publieke
oog, op een verder anoniem, volkomen utilitair gebouw, met gebruik van technieken uit de
systeembouw. De lasloods, die een centrale inplanting op het bedrijfsterrein krijgt naast de
droogdokken, wordt in de loop van 1962 opgetrokken.
De lasloods is een rechthoekige hal van 40 m breed en 200 m lang, waarvan de dragende structuur
wordt gevormd door een stalen vakwerkskelet in rastervorm, ingevuld met baksteen en glas. Op 22 m
hoogte zet het dakspant aan, dat uit een uitschuifbare constructie van aluminium en plastic golfplaten
bestaat. De hoofdkolommen delen het gebouw verticaal op in gelijke segmenten van telkens vier
vakken, met uitzondering van de zuidgevel waarvan het ritme wordt onderbroken door vier bredere
poorttraveeën van zes vakken. Het gevelreliëf vormt een horizontale band van twee vakken, samen
meer dan 4 m hoog, uitgevoerd in baksteen en beton, die de glaswand in het midden opdeelt en over
de vier gevelzijden rondom het gebouw loopt. Braem en De Roover ontwikkelen hiertoe een repetitief
patroon, dat zich volledig inschrijft in de hoofdstructuur van het staalskelet. Het basismotief bestaat uit
een combinatie van acht verschillende geometrische figuren, samengesteld in twee rijen van vier, dat
telkens in spiegelbeeld over de volledige omtrek van het gebouw wordt herhaald. Enkel in de vier
poorttraveeën wordt van dit principe afgeweken met een motief dat twaalf figuren omvat. Elke figuur
op zich vormt een abstract teken met een symmetrisch patroon, dat extra contrast krijgt door het
kleurgebruik. Hiervoor maakt hij gebruik van betonblokjes in de kleuren blauw, groen, geel en rood,
die in reliëf in het baksteenveld worden ingepast. Voor de samenstelling van de acht patronen volstaan
in totaal dan weer elf gestandaardiseerde betonelementen, elk van een verschillende vorm en formaat.
De grote afmetingen en de compacte schriftuur, die aan vernaculaire weefpatronen lijkt te herinneren,
verlenen het gevelreliëf een heldere visibiliteit, volledig op maat van de enorme schaal van het
gebouw.

In het kader van dezelfde opdracht ontwerpen Braem en De Roover ook nog een magazijnloods,
waarvan de buitengevel aan de Kapelstraat grenst, nabij de hoofdtoegang tot de scheepswerf. Het
langgerekte gebouw vormt een zuiver utilitaire constructie, met dragende wanden in baksteen,
afgewerkt met een betonnen goot en een stalen dakspant. De lange, blinde gevels krijgen een
uitgesproken verticaal ritme, met vlakke pilasters en verdiepte muurvelden. Voor het metselwerk van
deze velden wordt een kruisverband toegepast met alternerend uitstekende koppen, wat het parement
een expressief reliëf geeft. Dit bouwproject vindt echter geen doorgang.
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Figuur 4-4
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5.

DEFENSIEF ERFGOED
In het volgend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het defensief erfgoed binnen het
afgebakende studiegebied. De belangrijke Scheldeforten (Fort St.-Phlippe, Fort Liefkenshoe, Fort
Lillo,…) komen daarom niet voor in deze opsomming.

5.1

Scheldeforten18
De Scheldeforten vertellen het verhaal van een veel grotere strijd die heeft plaatsgevonden op het
grensgebied tussen Vlaanderen en Nederland, doorheen de provincies Oost- en West-Vlaanderen,
Zeeland en Antwerpen. Dit linielandschap is de getuige van de strijd tussen de Staatse en Spaanse
troepen, die geleid heeft tot de huidige grens tussen Vlaanderen en Nederland. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werd op deze grens een
hevige strijd geleverd tussen Spaanse troepen (Zuidelijke Nederlanden) en Staatse troepen uit het
noorden. De verdedigingslinie tussen Knokke-Heist en Antwerpen bestond uit forten en schansen,
verbonden door liniedijken, waarbij ook het aanpalende land met polders gecontroleerd onder water
gezet kon worden. Van deze meer dan 450 afzonderlijke restanten is er doorheen de tijd veel verloren
gegaan.
Van de Scheldeforten is op dit ogenblik niet zoveel zichtbaar in het landschap. Vele forten raakten in
verval toen ze hun militaire functie verloren. De havenontwikkeling heeft de grootste transformatie van
het poldergebied met forten, dijken en linies teweeggebracht. Forten en schansen maakten bovendien
deel uit van grotere militaire systemen, waarvan de samenhang niet altijd meer in het landschap
zichtbaar is. De forten Liefkenshoek, Lillo, Sint-Filips en Sint-Marie bleven goed bewaard, sommigen na
grondige renovatie. Daarnaast zijner ook nog heel wat archeologische restanten en sites. Zo liggen de
resten van het oude fort Sint-Filips onder het 19de-eeuwse bunkerfort. Fort Het Veer, pal tegenover de
historische stad, werd vanwege de strategisch positie als Vlaams Hoofd nog enkele malen
gerenoveerd. De ondergrondse resten liggen nu besloten in de ontwikkeling van Linkeroever. Ook de
Blokkersdijk (ID1490, RELICT_ID 302857) en het gelijknamige fort hebben een archeologische
erfgoedwaarde, evenals de stroomopwaarts gelegen forten Burcht en Ferdinand. Op de rechteroever
ligt een groot relict van het 19de-eeuwse Noordkasteel. Net ten noorden hiervan is een zijde van fort
Piémentel in de huidige dijk zichtbaar. Het fortlichaam zelf ligt besloten in de opgehoogde gronden. In
de omgeving van dit fort vond in 1567 de Slag van Oosterweel plaats. Mogelijk zijn hiervan sporen in
de ondergrond bewaard gebleven.
Tussen het Noordkasteel en fort Sint-Filips worden momenteel de dijken verhoogd door het
Agentschap Waterwegen en Zeekanaal. Deze werken kaderen in het SIGMA-plan om de regio beter te
beschermen tegen overstromingen. Op de dijk lagen vroeger Boer- en Boerinnenschans en fort SintPetrus. Op de plaats van deze forten komt een verbreding van de dijk en een rustplek.

18
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Figuur 5-1
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Figuur 5-2

5.1.1

Scheldeforten 1729 (Kruisschans, Lillo; Blauwgaren en Frederik Hendrik, RAB, KAARTEN
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/003, 1147)

(Deels) bewaarde forten
Fort Lillo, Lillo-fort z.n. (ID1501, 1633, 1640, 1641, 1642, 1643, RELICT_ID87624)
Lillo-fort ligt te midden van de haveninstallaties op de rechter Scheldeoever ten noordwesten van
Antwerpen. Het polderdorp Lillo met de gehuchten Oud-Lillo, Kruisweg en Lillo-Fort werd door de wet
van 22 maart 1958, samen met Berendrecht en Zandvliet bij de stad gevoegd; door de expansie van
de Antwerpse haven in de jaren 1960 verdwenen de polderdorpen Oud-Lillo en Lillo-Kruisweg evenals
Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk.

Fort Lillo werd in 1573 door de Antwerpenaars gebouwd. Het omvatte zowel militaire bouwwerken als
ook huizen en een kerk, en had dus eigenlijk het uitzicht van een (versterkt) dorp. In 1583 viel het in
Hollandse handen. Ook na de Tachtigjarige oorlog bleef dit fort betwist. Door de strategische ligging
aan de Schelde en de tactiek van kunstmatige overstromingen was Lillo-Fort tijdens het Ancien Régime
een belangrijke, vaak belegerde, vesting met militaire controle over de scheepvaart. Na de val van
Antwerpen (1585) bleven Lillo en Liefkenshoek (laatst genoemde van 1584 tot 1664 bezet door de
Spanjaarden) protestantse enclaves in handen van de Noordelijke Nederlanden. Tijdens de 18de eeuw
kwam Lillo, naargelang van de krijgskansen, afwisselend in handen van de Fransen (1747-1748, 1792,
1795-1814) en de Oostenrijkers (1785, 1793). Vanaf 1814 en tijdens de Belgische
onafhankelijkheidsstrijd bleven Lillo en Liefkenshoek tot in 1839 in Nederlands bezit. (Bredael &
Huyghebaert, 1984, pp. 132-135).
Het fort werd in de loop der tijden dikwijls gewijzigd en aangepast aan de evoluerende krijgskunde.
Vanaf midden 19de eeuw waardeloos geworden voor de verdediging van Antwerpen, werden de forten
Lillo en Liefkenshoek in 1894 buiten militair gebruik gesteld en afgetakeld.
De plattegrond is nagenoeg dezelfde als in de 16de en 17de eeuw: omwalde vesting met
oorspronkelijk vijf, thans vier bastions zogenaamd "Vuurbaken-, Magazijn-, Engels en Antwerps
bolwerk", binnen de vesten woonhuizen en militaire bouwwerken. Tussen 1896 en 1898 werd de
westgracht tussen Vuurbaken- en Hoofdbolwerk gedempt, de ophaalbrug verwijderd en enkele
kazernes en magazijnen gesloopt (zie huidig parkeerterrein). In 1903-1906 werd het haventje
gegraven waardoor het Hoofdbolwerk verdween en het Antwerps bolwerk herleid werd tot
rompbastion. Aan de oostzijde werd een doorsteek gemaakt in de wal en een dam aangelegd in de
gracht. In 1975 werden de wallen opnieuw in profiel gebracht en beplant. Als voormalige militaire
vesting heeft Lillo-Fort door de beperkte ruimte slechts enkele kleine en smalle straatjes met
hoofdzakelijk bebouwing uit de 19de en de 20ste eeuw, sommige woningen met oudere kern (zie
ankers, volume, nokrichting, dakhelling). De militaire resten gaan, behalve de grondvesten van de
wallen, terug tot de Napoleontische (circa 1810) en Hollandse tijd (1815-1830: verzwaring van de
wallen).
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Figuur 5-3

Fort Lillo, Oud-Lillo en het recentere straatdorp Lillo Eind 18e eeuw (Ferraris)

Figuur 5-4

Fort Lillo, Oud-Lillo , eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)

Figuur 5-5

Fort Lillo, 1969 (NGI, 1/10.000). Oud- (en Nieuw) Lillo zijn inmiddels verdwenen door
havenuitbreiding.

Het thans toeristisch aantrekkelijke Lillo-Fort vormt, samen met het beschermde schorregebied
zogenaamd "Galgeschoor" (ID1494, RELICT_ID 1350653) ten noorden, een polderenclave tussen de
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opgespoten gronden met industrievestigingen, het dorp zelf wordt omringd door de gebastioneerde
wallen (opnieuw onder profiel gebracht en beplant in 1975) met ten noorden de zogenaamde "Franse
wapenplaats" van 1811: een halfcirkelvormig terrein waarvan het tracé van de droge gracht en de wal
nog te zien zijn in het landschap; aan de overzijde van de toegangsweg, die half rond het fort gaat,
staat het zogenaamde "Blokhuis", een rechthoekige bakstenen sterkte met getoogde deur, gedateerd
1810.
Ten zuidwesten getijdehaventje van 1903-1906 verbonden met het eigenlijke fort via een dijkpoort; op
een hoogte aan de Scheldeoever: tolhuisje uit het eerste kwart van de 19de eeuw (zie Tolhuisstraat).
In de noord- en westwal poternes van 1810.
Het fort is beschermd (OA001077 e, OA002986)

Figuur 5-6
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Grondplan Lillo-fort (www.fortengordels.be)
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Figuur 5-7

Fort Lillo en fort Liefkenshoek (www.fortengordels.be)

Fort Liefkenshoek, Ketenislaan z.n. (ID1634, RELICT_ID200754)
Het fort is ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), gebouwd in opdracht van de
Protestantse Staten. In de navolgende periodes werd het fort sterk 'vergeten'. Het is pas in 1811 dat
het fort een ingrijpende verbouwing ondergaat. Er werd een halfcirkelvormige kat of cavalier gebouwd.
Dit halfcirkelvormig platform is binnen de wal gelegen en diende voor de opstelling van geschut. Bij de
onafhankelijkheid van België werd het fort door Nederland overgedragen aan België. Sinds 1894 is de
militaire bestemming van het fort opgeschort. Vandaag heeft het gebied zich ontwikkeld tot een
waardevol landschap met cultuur-historische waarden.
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Figuur 5-8

Fort Liefkenshoek, eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000) en op dat moment nog in haar
oorspronkelijke strategische functie.

Op de site van het Fort Liefkenshoek staat een enorme beeldbepalende Canadapopulier (ID1635,
RELICT_ID132043, 10880). Op het moment van de inventarisatie in 2011 had hij een stamomtrek van
circa 6 meter, een hoge takvrije stam van 11 meter en een door snoei ingekorte hoogte van 28 meter.
Deze enorme boom staat gekend als bakenboom en was een referentiepunt dat het vaarwater
markeerde voor de scheepvaart op de Schelde.
Twee olmen hakhoutstoven flankeren de toegang tot de brug naar het Fort Liefkenshoek (ID1636,
RELICT_ID132044, 10880).. Het zijn welkomstbomen die als hakhout werden beheerd en blijkbaar niet
de kans kregen om als opgaande bomen uit te groeien. Een van de hakhoutstoven heeft een flink uit
de kluiten gewassen stamomtrek van 730 cm, wat doet vermoeden dat de olmen hier al een lange tijd
staan.

Figuur 5-9
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Grondplan Fort Liefkenshoek (www.fortengordels.be)
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Figuur 5-10

Fort Liefkenshoek en de bakenboom

Fort Sint-Filips (ID1654, RELICT_ID_990163)
Tussen 1580 en 1583 werd dit fort in opdracht van Farnèse gebouwd op grondgebied van
Wilmarsdonk, in de polder van Oosterweel. Het was recht tegenover Fort Sint-Marie gelegen en werd
daar dan ook mee verbonden middels de bekende Farnèsebrug over de Schelde, die in 1584 werd
aangelegd. Met die twee ‘tegenforten’ wilde hij de stad afsnijden van de Staatse forten Lillo en
Liefkenshoek. Ter bescherming hiervan werden een tweetal schansen (Sint-Barbara en Mondragon
(later Kruisschans) ten noorden van het fort aangelegd. Het fort zelf omvatte zowel een kazerne voor
de soldaten als woonhuizen (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 24-26). Na de val van Antwerpen bleef
Fort Sint-Filips van groot militair belang, om tegenwicht te bieden aan Lillo en Liefkenshoek.
In 1741 werd besloten om de houten sluis aan het Sint-Philipsfort door een stenen constructie te
vervangen. In augustus 1742 zou deze klaar zijn (Kroniek_van_Antwerpen, digitaal via www.avbg.be).
De parochie Sint-Filip bestond tot 1786 waarna het fort haar belang verloor, verpacht werd,
stadseigendom werd in 1829 en vervolgens in 1870 gesloopt en vervangen werd door een nieuw fort.
Dit fort werd opgenomen in de Brialmontomwalling. Toen ook deze haar functie verloor werd het
voormalige fort vanaf 1929 ten behoeve van de landbouw (varkenshouderij en paddestoelenkwekerij)
verpacht (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 24-26).
Bij de uitbouw van de Antwerpse fortengordel in de late 19de eeuw kwam Sint-Filips wegens zijn
strategische ligging opnieuw in het vizier. Er kwam een nieuw bunkerfort Filip, als deel van de Grote
Omwalling naar het plan van kapitein Henri Alexis Brialmont. Het 19de-eeuwse fort heeft een
uitzonderlijke plattegrond. Het was een langgerekt, volledig bakstenen gebouw met drie koepels en
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een droge gracht. In elke koepel stonden twee kanonnen.Aan de oever kwam een kade om de
verbinding te verzekeren met het Fort Sint-Marie.
Het bunkerfort is gelegen aan de Scheldelaan en ligt buitendijks. Het 16de-eeuwse fort bleef onder het
latere bunkerfort slechts als archeologisch relict bewaard.

Figuur 5-11
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Grondplan Fort Sint-Filips (www.fortengordels.be)
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Figuur 5-12

Fort Sint-Filips aan het einde van de 19de eeuw

Figuur 5-13

Fort Sint-Filips: grondplan en plan van de geschutskoepels
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Figuur 5-14

Fort Sint-Filips (actuele toestand)

Fort Sint-Marie, Scheldedijk Zwijndrecht (z.n) (ID1638, RELICT_ID14698)
Het fort Sint-Marie werd opgericht in 1584 in opdracht van de Spaanse veldheer en landvoogd
Alessandro Farnese. Het maakte met het fort Sint-Filips deel uit van de vlotbrug over de Schelde.
Vanuit beide forten werden bruggenhoofden in de Schelde gebouwd. Na de afbraak van de brug in
1585 bleef het fort Sint-Marie bestaan. De forten Sint-Marie en Sint-Filips maakten deel uit van de
Staats-Spaanse linies.
Na 1865 werd een nieuw fort gebouwd dat deel uitmaakte van de Grote Omwalling van kapitein Henri
Alexis Brialmont. Het fort is van oorsprong een polygonaal forteiland met vier gebastioneerde en twee
getenailleerde fronten met een gekazematteerde kustbatterij, een gepantserde kustbatterij en een
onderwaterbatterij.
Midden op het forteiland ligt een later aangelegd omgracht cirkelvormig
kazernegebouwen op het forteiland dateren uit de 19de en 20ste eeuw.

forteiland.

De

In 1870-1882 werd een nieuw Verschanst Kamp Linkeroever ingericht, waar fort Sint-Marie ook deel
van uitmaakte. Tussen fort Sint-Marie en het nieuwe fort Zwijndrecht werd de Defensieve Dijk
aangelegd, als waterkering van het inundatiegebied in de Melselepolder.
Het fort werd voorzien van de enige torpedo-installatie in België, gebouwd tussen 1881 en 1882. Die
installatie kon zowel richting Nederland als richting Antwerpen torpedo’s afschieten.
Vanaf 1961 is het fort een basis van de Belgische zeemacht. In het fort was ook de middelbare school
voor scheepvaart KTA Zwijndrecht – Cenflumarin gehuisvest, die ook de jachthaven gebruikte. Voor
deze school zijn rond de vijver paviljoenen gebouwd.

324

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Figuur 5-15

Grondplan Fort Sint-Marie (www.fortengordels.be)

Figuur 5-16

Fort Sint-Marie (www.fortengordels.be)

De laatste jaren werd het Fort gebruikt voor o.m. de opvang van asielzoekers. Momenteel staat het
fort leeg en wil de militaire het verkopen.
Bebouwing
Aan de westzijde: Schoolgebouwen ‘Middelbare school voor de scheepvaart’: Gebouwen van ca. 1961
in modernistische stijl. De gebouwen kregen de naam van een Belgische rivier. Het betreft in
hoofdzaak gebouwen met eenvoudige plattegrond met identieke lokalen. Centraal staat een groter Tvormig gebouw voor de algemene diensten.
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Figuur 5-17

Schoolgebouw ‘Rupel’

Een langwerpig bakstenen gebouw met gewelfde lokalen, waarvan sommige met tralies. Het gebouw
ligt langs de Schelde en beschikt over zeer zware gemetste gewelven (batterij?). De eerste etage werd
wellicht dichtgemetseld.

Figuur 5-18

Langwerpig bakstenen fortgebouw

Dit gebouw werd (in de jaren zeventig) voorzien van een forse bovenbouw in brutalistische stijl . Het
gaat om een schoolgebouw dat de ritmiek overneemt van het oorspronkelijk gebouw en een extra
etage toevoegt met klaslokalen. Het is een betonnen skelet, opgevuld met metselwerk.
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Figuur 5-19

Brutalistische toevoegingen ‘Groep Planning’

Ten zuiden van de haven bevindt zich een kapel, eveneens in modernistische stijl (jaren 70-tig?)
bovenop een oud (en bouwvallig kruitmagazijn). Een bescheiden klokkentoren markeert de plek.
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Figuur 5-20

Kapel met klokkentoren

Aan de ingang: gedenkmonument voor gesneuvelden Engelse mariniers uit WO II van de hand Willy
Kreitz (1903-1982), die o.m. ook het standbeeld voor de gesneuvelde zeelieden in Oostende heeft
gemaakt. . De huidige opstelling dateert van 1996 toe het gedenkteken naar hier werd overgebracht.
Momenteel wordt een nieuwe verhuis voorbereid.

Figuur 5-21
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Standbeeld van W. Kreitz
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5.1.2

Verdwenen forten

5.1.2.1

Fort Frederik-Hendrik (ID1655, RELICT_ID 120650)
Fort Frederik Hendrik is aan de Schelde ontstaan bij een militaire versterking, gebouwd in 1628 op last
van prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, is eveneens verdwenen door de havenuitbreiding; de
schans werd gesloopt in 1786 (volgens het Verdrag van Fontainebleau) en in 1870 vervangen door een
suikerfabriek, in bedrijf tot 1956. Ook het nabij het fort ontstane gehucht is inmiddels verdwenen
(Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2016:
Berendrecht.
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120650).

5.1.2.2

Figuur 5-22

Fort Frederik-Hendrik in 1695 (Goris et al., pp. 184-185), 1792 (Goris et al., pp. 186187) en 19e eeuw (?) (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Z2/003, 1174)

Figuur 5-23

Suikerfabriek te voormalig Fort Frederik-Hendrik (eind 19e eeuw, NGI, 1/20.000)

Fort de Perel (ID1656, RELICT_ID 990164)
Fort "De Perel", net ten Noorden van Fort Sint-Marie gelegen verwijst eigenlijk naar een drietal
(geëvolueerde) forten:
De Perel 1: Farnese-fort.
-

De Perel 2: Fort uit de Bedmar-linie ( militaire verdedigingslijn was langs de grens met
Zeeuws-Vlaanderen).

-

De Perel 3: Brialmont-uitbreiding van fort de Perel2

Fort de Perel behoorde tot de forten langs de Schelde die werden aangelegd rond 1578, Antwerpen
was toen nog in Staatse handen. Ter beveiliging voor de verbinding Antwerpen en Zeeland werden ten
noorden van de stad volgende forten aangelegd: Lillo (1579) op de rechteroever en Liefkenshoek
(1582) op de linkeroever. Deze twee forten moesten verhinderen dat de Spanjaarden zich op de
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Scheldeoevers gingen nestelen. Toen in 1584 Farnese Liefkenshoek veroverde, liet hij de forten St.
Marie en St. Philip aanleggen maar Lillo bleef in Staatse handen. Met zijn beruchte schipbrug sloot hij
de Schelde af voor Staatse bevoorrading. De Staatsen controleerden de scheepvaartverbinding tussen
Antwerpen en Gent , d.w.z. de Schelde, Braakman en Sas van Gent. Farnese was dus verplicht een
andere verbinding over het water naar Gent te zoeken voor het aanbrengen van materiaal voor deze
brug en ook voor de bevoorrading. Deze waterweg werd vanaf Gent de Moervaart naar Stekene en
van daar naar fort St. Jan (ten zuiden van Paal), van hier werd de Parmavaart gegraven, die
uitmondde in de Melkader te Kallo die uitkwam in de Schelde. Hier werd het fort de Perel 1 aangelegd.
Het in aarde gebouwd fort had een vierkant grondplan en was op de hoeken versterkt met bastions.
De Vrede van Munster (1648) kwam voor sommige forten te laat en werden verwoest of weggespoeld.
Een aantal moest ook verdwijnen volgens de bepalingen van deze vrede van Munster, en hierbij was
ook het fort de Perel 1. Topografisch is door dhr Edmond Reyn vastgesteld dat de Perel 1 was
gevestigd aan de huidige zeesluis van Kallo, onder de toegangsgeul en de zuidelijke havenpier. De
zuidkant van de zwaaikom heeft een kaaimuur die gebouwd is op grote caissons. Die caissons 20 m
diameter werden afgezonken door de grond er uit te halen. Uit die caissons werden sluismuren en
gepunte palen bovengehaald. Edmond Reyn heeft uiteindelijk kunnen bewijzen dat ze afkomstig waren
van het fort de Perel 1.

Fort de Perel 2:
Wat meer naar het noorden van de Perel 1, werd het nieuwe fort de Perel 2 gebouwd in 1702 als
onderdeel van de Bedmarlinie. Deze linie ontleent zijn naam aan de markies van Bedmar. Het deel dat
in Oost-Vlaanderen werd aangelegd liep van Gent over Rodenhuize en Stekene naar de Schelde.
Omdat markies Bedmar een verkleefd medewerker van de Franse agenten in ons land werd deze linie
ook wel Franse linie genoemd en was een defensieve opstelling tegen Zeeuws-Vlaanderen.
Deze verdedigingslijn liep vanaf de Perel 2 langs de dijk van Kallopolder, over Sint-Anthoniushoek en
langs de dijk van de Oude Arenbergpolder (tegenover de nog niet ingedijkte schorren van de latere
Nieuwe Arenbergpolder), tot Kieldrecht, (vroeger fort Verboom). Vandaar volgde deze linie de
rijksgrens tot omtrent De Klinge om langs het fort Sint-Jan het kanaal Stekene-Hulst te bereiken. De
bestaande forten Verboom, Spinola en Sint-Jan werden ook ingeschakeld. Er werden ook nieuwe
steunpunten aangelegd: de schans Crèvecoeur en Dwars in de weg waartussen een verkortingsdijk
werd aangelegd in 1703. De forten Sint-Marie, Verrebroek en Vrasene waren als bescherming in de
diepte. Het fort werd in 1786 afgebroken.

Fort de Perel 3:
Fort de Perel 3 is opgericht in 1870 door Brialmont. Uiteindelijk is het in september 1944 door de
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. Op dat ogenblik deed het fort nog dienst als opslagplaats
voor zeemijnen. Met de aanleg van de Ketenissenlaan zijn ook de laatste resten van de omgrachting
van dit fort verdwenen.
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Figuur 5-24

5.1.2.3

Ansichtkaart van de restanten van Fort de Perel, voordat deze verdween bij het
aanleggen van de Ketenisselaan

Fort Oosterweel (of Fort Pimentel) (ID1657, RELICT_ID 990165)
Fort Pimentel (of Fort van Oosterweel) werd gebouwd vermoedelijk in of rond 1632 op last van
Emmanuel de Pimentel de Ferie, gouverneur van het kasteel van Antwerpen voor de verdediging van
de Schelde en de noordpolders. De kapel van het fort werd gewijd in 1681. Het werd afgebroken in
1782 onder het bewind van keizer Jozef II.

Technum – UA - Gate

Defensief erfgoed

331

Figuur 5-25
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Restanten fort Oosterweel in de 20e eeuw (RAB, KAARTEN RIJKSARCHIEF ANTWERPEN,
Z2/001, 410)
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5.2

Brialmontomwalling en Verschanst Kamp Linkeroever
Fort Noordkasteel, Oosterweelsesteenweg z.n. (ID1637, ID1658, RELICT_ID10754)

Schamele resten na havenuitbreidingen (zie Amerikadok) van noordelijke citadel van 1864;
zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken, de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van
1862. Het fort is beschermd (OA…786) maar wordt binnenkort deels gesloopt bij de aanleg van de
Oosterweelverbinding.
In 1929 verwierf de stad ook de rest van het inmiddels militair waardeloos geworden Noordkasteel.
Vanaf 1934 werd het een uitgestrekt ontspanningsoord, met zwem- en roeigelegenheid in de
hoofdgracht. In 1938 werd in het domein de windmolen uit het gehucht Hoogbuul bij Olen (op het
tracé van het ontworpen Albertkanaal) heropgericht; houten standaardmolen, vermoedelijk van 1727.
In 1975 werd hij verplaatst bovenop het kruitmagazijn Noordkasteel I, op de plaats van de vroegere
koepel met twee 24 centimeter scheepskanonnen, naar aanleiding van de geplande doch in 1973 als
project geschrapte Boerinnesluis op die plaats. Gedemonteerd voor restauratie; wordt eerlang
teruggeplaatst in Olen.
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Figuur 5-26

Oorspronkelijk grondplan van het Noordkasteel

Figuur 5-27

Noordkasteel voor de aanleg van het Amerikadok en het vijfde havendok

Vanaf 1970 werd het tot recreatiegebied omgevormde Noordkasteel gesloten voor het publiek in
verband met de werken ter verbinding van Amerikadok en Vijfde Havendok, waartoe het domein
grotendeels moest worden opgeofferd.

Defensieve dijk Zwijndrecht (ID1639, Relict_ID300664)

Historiek
Het Verschanst Kamp Linkeroever werd opgericht bij de uitbreiding van de Vesting Antwerpen,
Nationaal Reduit van België, tussen 1870 en 1880. Het bestond uit de Forten Kruibeke en Zwijndrecht,
met een Defensieve Dijk en een militaire weg tussen het Fort Zwijndrecht en het Fort Sint Marie, en
moest het Veldleger toelaten in het Waasland op te rukken, de Schelde over te steken (bijvoorbeeld te
Dendermonde) en de vijandelijke communicatielijnen aan te vallen op de rechteroever. Het Verschanst
Kamp vergemakkelijkte tevens eventuele Franse of Engelse hulp langs de corridor van het Waasland.
Het was namelijk niet zeker of een neutraal Nederland versterkingen langs de Schelde zou toelaten.
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De Defensieve Dijk bestond uit een gracht en een dijklichaam met borstwering aan de oostelijke zijde.
De weg naar Melsele werd geflankeerd vanuit een lunet (de Halve Maan), die naar Kallo vanuit een
redan19 (nu Put van Fien). De dijk deelde de Polder van Melsele in tweeën. Bij een inundatie van de
polder bleef het Verschanst Kamp droog.

Figuur 5-28

Links: de defensieve dijk vlak na aanleg (NGI, ca. 1892). Rechts: recente luchtfoto van
Schans Halve Maan (http://www.fortengordels.be)

Beschrijving
Het landschap van de Defensieve Dijk is gelegen op de grens van de gemeenten Beveren (Melsele,
provincie Oost-Vlaanderen) en Zwijndrecht (provincie Antwerpen). Het gebied wordt begrensd door de
E34 in het noorden, de Smoutpot in het oosten en het zuidoosten, de Hennenneststraat in het
zuidwesten en de Duivestraat en de goederenspoorlijn in het westen. Het landschap bestaat uit de
Defensieve Dijk als overblijfsel van de militaire infrastructuur en een overgangszone die de waarden
van het landschap ondersteunt en de ligging ervan in de open ruimte van de Melselepolder en de zone
naar het hoogland blijvend aantoont.
De Defensieve Dijk wordt doorsneden door de E34/N49. Het noordelijke deel boven die weg is nog
aanwezig, maar door de opspuiting van de ernaast gelegen gronden is hij quasi onherkenbaar
geworden. Het resterende deel tussen de E34/N49 en de Hennenneststraat te Beveren (Melsele) is vrij
goed bewaard gebleven.
Dit deel van De Defensieve Dijk bestaat nog uit een gracht en een dijklichaam, met halverwege een
lunet20, de Halve Maan genoemd. Het deel van de dijk ten noorden van de Halve Maan is grazig met

19

Redan: in de keel open verdedigingswerk, soms uitgevoerd als veldwerk, bestaande uit twee aaneensluitende
rechte wallen (facen);

20

Lunet: klein verdedigingswerk met twee facen en veelal korte flanken; doorgaans in de keel open; soms ravelijn
of halve maan genoemd
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een smal onverhard pad op de kruin. Delen van de hellingen worden begraasd (in gebruik als weide).
De gracht is hier grotendeels dichtgegroeid met een rietvegetatie. Naarmate men de Halve Maan
nadert, is er meer en meer open water. Tegen de brug aan de Halve Maan komt een uitgebreide
lisdoddebegroeiing voor. Het deel ten zuiden van de Halve Maan heeft op de kruin een semi-verharde
weg en is voor de zijdelingse afslag vrij grazig met plaatselijk een aantal vlierstruiken. De gracht heeft
hier vrijwel open water met plaatselijk verlandingsbegroeiingen (ook met onder meer lisdodde). Aan de
overzijde komt een dichte houtkant voor, waar achter een aantal woningen met tuin gelegen zijn. Na
de afslag komt tussen het pad en de gracht een rij (jonge) knotwilgen voor. Ongeveer halverwege is
de gracht dichtgegooid en komt er grasland en een bomengroep met Canadapopulier, Italiaanse
populier, vlier, berk en acacia voor. De oosthelling van de dijk wordt ook hier beweid.
De gracht rond de Halve Maan is open water waarop gevist wordt. De oevers zijn beplant met
Canadapopulieren. Ze zijn vrij grazig met plaatselijk gedeelten met een houtkant of met een aantal
struiken. Op de Halve Maan zijn een aantal privéwoningen opgericht. De overige ruimten zijn
graslanden, grotendeels beplant met populieren.
Dit deel van de Defensieve Dijk ligt nog in zijn oorspronkelijke agrarische context. Er moet enkel
gesteld worden dat ten opzichte van vroeger de houtkanten verdwenen zijn. Nu komt het omringende
landschap over als een open polderlandschap, enigszins verdicht door bomenrijen. De agrarische
ruimte ondersteunt de cultuurhistorische waarde van de dijk.
Het deel ten noorden van de centrale oost-westweg is nadrukkelijk een open agrarisch landschap.
Slechts zeer lokaal komen een aantal bomen (wilgen) voor, evenals twee beperkte ruimten met
fruitbomen. Enkel aan voornoemde weg en aan de oostelijk gelegen weg komen er bomenrijen met
Canadapopulier voor. Het zuidelijk deel is deels open met een aantal populierenrijen, deels een
fruitbomenplantage en deels een weilandgebied met kleinere percelen. Ook aan de zuidelijke wegen
komen er populierenrijen voor.
De Defensieve Dijk ligt bovenop polderalluvium, naar het zuiden toe in de overgangszone naar het
Hoogland. In deze overgangszone is het grondgebruik op de topografische kaarten van 1879 en 1903
akker. De percelen onder de N49 waren afgezoomd met houtkanten waarin opgaande bomen
voorkwamen. De perceelrandbegroeiingen zijn nu grotendeels verdwenen op enkele populierenrijen
na. De bewoningseenheden die op de topografische kaarten voorkomen, zijn nog aanwezig, zij het
lichtjes uitgebreid. De grootste aantasting van het landschap is er gekomen als gevolg van de aanleg
van de haven op de linker Schelde-oever: een gedeeltelijke opspuiting van het noordelijk deel boven
de N49 en de aanleg van de goederenspoorlijn in ophoging ten westen van de dijk.
De defensieve dijk kreeg definitieve bescherming als landschap wegens zijn esthetische, historische en
natuurwetenschappelijke waarde (besluit van 14 september 2001; Belgisch Staatsblad 19 februari
2002). (Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002229, De Defensieve Dijk (DE
MEIRSMAN R. & DE BORGHER M., 2001)).
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Figuur 5-29

5.3

Het Lunet ‘Halve Maan’ en de defensieve dijk

Veiligheidsomwalling Noord
Omdat de Scheldepolders - die tot de jaren 1900 nog tot aan de omwalling van de stad reikten - in
enkele dagen volledig onder water konden gezet worden was het oorspronkelijk niet noodzakelijk om
ook ten noorden van de stad een dicht net van militaire bouwwerken te voorzien. De geleidelijke, maar
niet te stuiten expansie van de haven in noordelijke richting vanaf het einde van de 19de eeuw,
maakte ook hier nieuw militair denkwerk noodzakelijk. De voor de havenactiviteiten opgehoogde
polders konden immers niet meer overstroomd worden
In het kader van de uitbreiding van de Vesting Antwerpen wordt vanaf 1911 gestart met de bouw van
de Veiligheidsomwalling-Noord, bestaande uit een gracht en wal die geflankeerd worden vanuit
caponnières. Vanaf de benedenloop van de Oudelandse Beek werd deze gracht ontdubbeld. De
Voorgracht moest het water van de polderbeken opvangen. De veel bredere hoofdgracht moest de
vijand tegenhouden. Tussen de Voorgracht en Hoofdgracht werd een iets hogere dijk aangelegd die de
grens moest vormen van het noordelijk overstromingsgebied. Vanuit de caponnières kon de
Hoofdgracht aan beide zijden worden bestreken met vier kleine kanonnen. Deze caponnières werden
opgetrokken uit ongewapend beton en waren aan de veldzijde deels bedekt met aarde.
Met de bouw van het noordelijk gedeelte van de veiligheidsomwalling is men nooit ver gekomen. Bij de
belegering van Antwerpen in 1914 was men zelfs pas begonnen met het graven van de
verdedigingsgrachten en waren er 4 caponnières klaar, waarvan slechts twee met omwalling.
Tijdens de tweede wereldoorlog waren in de fortjes Russische soldaten gelegerd die meevochten met
het Duitse leger en die instonden voor de bewaking van het rangeerstation en de bediening van het
luchtafweergeschut. In september 1944, bij de bevrijding van de haven werd het tweede fortje, dat
dienst deed als munitieopslagplaats, opgeblazen door het terugtrekkende Duitse leger. Het vierde
fortje werd gesloopt bij de aanleg van het bezinkingsbekken van het zuiveringsstation Rode Weel.
Tussen het derde en vierde fortje stond een ‘versterkte poort’. Die werd gesloopt omdat ze de toegang
tot de NMBS-mainhub hinderde.
Het sluitstuk van deze veiligheidsomwalling was het dijkfortje van Oorderen. Nadat dit jaren als
stortplaats werd gebruikt als voorloper van de Hoge Maai verdween ook dit fortje voor de uitbreiding
van de haven.
Vandaag zijn er tussen de Havenweg en het rangeerstation Antwerpen Noord nog een aantal
overblijfselen van dit militair verleden overeind gebleven. De Voorgracht dient nog steeds voor de
afwatering van de polderbeken. In de hoofdgracht heeft zich een brede rietkraag ontwikkeld die een
natuurlijke verbinding vormt tussen de Oude Landen, het Ekers Moeras en De Kuifeend. Naast de hier
vermelde waarden zijn er –verspreid over het gebied- resten terug te vinden die niet verder
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onderzocht werden en waarvoor dus geen identificatie is gebeurd. Ook de kasseiverharding van de
Smalleweg zelf behoort tot de oorspronkelijke aanleg.
Kraagpoort, Smalleweg (ID1503, RELICT_ID990128)
Ter hoogte van de Smalle Weg bevond zich een 'versterkte poort'. Enkel een betonnen fundering en
restanten van de brug zijn hiervan overgebleven, vlak bij het kruispunt tussen de Poldervlietweg en de
Smalleweg.

Figuur 5-30

Wachtlokaal kraagpoort (bron: Beeldbank Haven Antwerpen) (gesloopt)

Figuur 5-31

Restanten Kraagpoort

Caponnières, Smalleweg (ID1504, RELICT_ID990128)
Er zijn nu nog drie caponnières die in de volksmond de naam kregen van 'fortje'. De best bewaarde
constructie, het 'fortje 1' (Caponnière 7-8, ID1506) is deze aan Leugenberg. Hier is het uit aarde
opgetrokken hoofd nog volledig aanwezig. Het tweede 'fortje' (Caponnière 6-7, ID1505) werd in
september 1944 totaal vernield door terugtrekkende Duitse soldaten die er hun achtergelaten munitie
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tot ontploffing brachten. Van 'fortje 3' (Caponnière 5-6, ID1504) is enkel de betonnen constructie
overeind, die is nog wel in zeer goede staat. Het vierde fortje (Caponnière 4-5, ID1579) werd in de
jaren '70 gesloopt voor een verbreding van de Afgeleide Schijns. De locatie is echter nog goed
herkenbaar op luchtfoto’s. In het niet opgespoten deel van het landschap zijn her en der nog restanten
van constructies terug te vinden die niet verder konden worden benoemd.

Caponnière 6-7

Caponnière 5-6

Figuur 5-32

Restanten van de Veiligheidsomwalling Noord

Figuur 5-33

Restanten van Caponnière 4-5
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Figuur 5-34
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Plan van een Caponnière (met aarden wallen)
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Figuur 5-35
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Restanten van de Veiligheidsomwalling Noord langs de smalleweg
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5.4

Wereldoorlog II

5.4.1

Bunkers van de Abschitt Atlantik Wal (ID1297, RELICT_ID212123)
Stroomopwaarts van de Royerssluis langs de dijk (Sloepenweg) ligt een bunker uit de tweede
wereldoorlog. Het is een bunker van het type Regelbau 668 (Kleinstunterstand für sechs mann),
geschikt voor zes personen. Als schuilplaats kon dit type tot 18 personen herbergen. Dit type bunker
treffen we aan op vele plaatsen in Europa. Het betreft een grote betonnen constructie op een vierkante
plattegrond die bovengronds bijna achter meter op acht meet. De constructie heeft afgeronde hoeken,
de ingang is verwerkt in de dikke muren. De constructie is grotendeels ingegraven.

Figuur 5-36: Bunker van het type ‘Regelbau 668’ langs de Sloepenweg (eigen foto)
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Grondplan en doorsnede van het bunkertype Regelbau 668 (originele Regelbautekeningen via
www.bunkerinfo.nl

5.4.2

Antitankgracht (ID1492, RELICT_ID135353)
De gracht is aangelegd in 1937-1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld
als antitank-verdediging bij een mogelijke Duitse aanval. Aanvankelijk begon men met de aanleg van
een droge gracht. Aangezien deze snel vol met opwellend water liep, werd alsnog besloten tot het
aanleggen van een natte gracht. Deze werd tenminste 6 m breed, 3 m diep, met een minimum
waterstand van 2 m. De taluds werden uitgevoerd met een hoek van 63.4°. Een pantservoertuig van
voor WOII was niet in staat om deze helling te overbruggen.
Het kanaal werd en wordt grotendeels gevoed door het Kanaal Dessel – Turnhout – Schoten. Vanwege
hoogteverschillen in het terrein werd de gracht verdeeld in zestien panden, gescheiden door vijftien
betonnen stuwsluizen. Bij dertien sluizen werden ter bescherming sluisbunkers gebouwd. Ook op
andere plekken verrezen ondersteunende bunkers.
Een aantal beken en kunstmatige waterlopen werd via duikers onder de Antitankgracht door geleid.
Door deze duikers af te dammen, konden aan de buitenkant van de gracht inundaties gesteld worden.
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De gracht heeft een zaagvormig tracé, bestaand uit rechte stukken die met een stompe hoek met
elkaar verbonden werden. Op deze hoeken kon afweergeschut opgesteld worden.
De Antitankgracht vormt iets meer dan een kwartcirkel rond de stad Antwerpen, van noord naar oost,
op een afstand van ongeveer 15 km van het centrum. De gracht zigzagt vanaf het Delwaidedok naar
het oosten door de polders van Stabroek, onder de A12 door en langs het Fort van Stabroek en de
Schans van Smoutakker. Vervolgens langs het Fort van Ertbrand door de bossen van Kapellen en
Brasschaat, naar het Fort van Brasschaat en op nog geen kilometer van de Driehoekschans. Dan via
een duiker onder de E19 door naar Schoten, waar het Fort van Schoten op enkele kilometers ten
noorden gepasseerd wordt. In Sint- Job-in-’t-Goor kruist de Antitankgracht het Kanaal DesselTurnhout-Schoten en gaat dan enkele honderden meters ondergronds. In zuidoostelijke richting gaat
het verder naar ‘s Gravenwezel en Schilde langs het Fort van ’s-Gravenwezel en de Schans van Schilde
en vervolgens zuidelijk naar Oelegem en het Fort van Oelegem. Daarna loopt ze dood op de E34 en
mondt uit in het Albertkanaal. Het meest westelijke gedeelte verdween onder de opspuitingen rond het
Delwaidedok.

Figuur 5-37
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Aanleg van het Delwaidedok met de nog intacte Antitankgracht (te herkennen
aan de begroeiing)
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Figuur 5-38

Geschutsbunker (l) (ID1581, RELICT_ID990146) en versterkte sluis (r) langs de
Antitankgracht (Berendrecht)

Figuur 5-39

Versterkte sluis ‘Barage1 Abri 4’ (ID1568, RELICT_ID990133))
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5.5

Atoomschuilplaatsen Koreaanse oorlog
http://www.bunkergordel.be/14.022%20Schuilbunkers%20Gentse%20Haven.htm

Figuur 5-40

Overzicht atoomschuilplaatsen koude oorlog

Een belangrijk midden 20ste-eeuws element op de kaaien is het netwerk van atoombunkers dat zich
uitstrekt vanaf de Petroleumkaai tot aan de Kruisschanssluis. Deze betonnen bunkers werden opgericht
in 1954-55 in volle Koude Oorlog. De oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea bereikte in die jaren een
hoogtepunt en men vreesde internationaal voor een uitbreiding van het conflict naar Europa. De
bezettingsmacht in West-Duitsland werd toen omgevormd tot een defensieve linie tegen het Oostblok.
Alle landen werkten extra beveiliging uit. In totaal werden er toen 99 bunkers gepland in de haven;
door de vermindering van de atoomdreiging werd wellicht slechts een deel van dit plan uitgevoerd.
In totaal konden er 42 locaties teruggevonden worden, waarvan er vijf die zijn gesloopt. Omdat een
aantal zich onder de havenafdaken bevinden, is het mogelijk dat er nog bunkers staan in de afgesloten
afdaken langs de Scheldekaaien.
Er werden drie soorten bunkers gebouwd. Uit de plaatsing van de bunkers kan afgeleid worden dat ze
niet tot doel hadden om onderdak te bieden aan de Antwerpse bevolking. Wel hadden ze tot doel om
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het personeel (en eventuele militairen die de haveninstallaties bewaakten) onderdak te bieden tijdens
een aanval. Het ging er dus om de strategische belangrijke haveninfrastructuur en het bijhorende
personeel te beschermen.
Ook in de Gentse haven werden –op basis van het model van Antwerpen- gelijkaardige bunkers
gebouwd.
Schuilstructuren voor 6 personen
Dit betrof een zeer klein type van schuilstructuur, amper geschikt voor een 6 tal personen per stuk. Ze
werden opgetrokken waar zich bedieningspersoneel bevond voor havenstructuren zoals bruggen,
sluizen,... In totaal werden er in de Antwerpse haven 46 van dit kleinere type structuren gepland en
uiteindelijk 45 gebouwd.
Er werden 15 van dergelijke constructies gelokaliseerd, in verschillende staat van bewaring. Eén
exemplaar (aan de Londenbrug) werd bij de recente vernieuwing van de Londenstraat gesloopt. Ook
een exemplaar aan het Havenhuis (Siberiastraat) kon worden gelokaliseerd maar is intussen
verdwenen.
Bij de inventarisatie werd één exemplaar gevonden dat een variante vormt op dit type. Het betreft een
schuilplaats met twee toegangen maar met een veel langer bunkerlichaam. Wellicht konden hier ca. 24
personen schuilen. Deze bunker bevindt zich langs de Naftaweg.
De nog bewaarde exemplaren bevinden zich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Petroleum zuid: Naftaweg, d’Herbouvillekaai en Petroleumkaai
De Gerlachekaai (aan de vroegere Zuidersluis)
Tavernierkaai (aan de vroegere Bonapartesluis)
Verbindingsdok Westkaai / Oostkaai (Eén aan elke zijde van de verbindingssluis)
Kattendijkdok Oostkaai (aan de Mexicobruggen)
Royerssluis (3 exemplaren, twee aan de westzijde, één aan de oostzijde)
Verbinding Houtdok – Kempisch dok
Kruisschanssluis (Kauwenstijn)
Polderdijkweg (2 exemplaren aan de vroegere toegang tot de petroleumhaven)
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Figuur 5-41 Bewaarde schuilplaatsen type 6 personen (Royerssluis)
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Figuur 5-42

Plannetjes van deze kleine schuilstructuren. (Plannen: Stad Antwerpen - Havenbedrijf Technische Dienst afdeling Havenwerken)

Schuilstructuren voor 62 personen
Van dit type zijn er in totaal 46 gebouwd in de Antwerpse haven. Er werden er 29 gebouwd
langs de 5.5 km Scheldekaaien en nog eens 19 aan de droogdokken, het Kattendijkdok en de
Westkaai.
Deze schuilstructuren waren bedoeld om het havenpersoneel (dokwerkers). Bijgevolg staan ze
op geregelde afstanden langs de kaaien en dokken opgesteld.
De bovenbouw bestaat uit een balkvormig gebouwtje dat 5.70 meter op 3 meter meet. De
hoogte boven het maaiveld is 2.60 meter (zonder luchtkoepeltje bovenaan). De
toegangsdeuren zitten in de langszijdes tegenover elkaar geplaatst. Men kan de schuilkelder
zelf bereiken via 2 totaal gescheiden trappen van 12 treden, een tussenplatform en nog eens 5
treden.
Het onderste gedeelte is in feite opgebouwd uit een gang van 1.75 meter rondom het
trappenhuis. Aan beide zijdes bevonden zich zitbanken. Ter hoogte van waar de trappen
toekomen in het ondergedeelte, bevindt zich aan beide zijden een nooduitgang. Deze bestaat
uit loodrecht in de muur geplaatste stijgijzers via dewelke men de structuur kan verlaten door
het openen van een vierkant metalen putdeksel dat zich ter hoogte van het maaiveld van het
boventerrein bevindt. De hoogte in de schuilplaats zelf bedraagt 2.30 meter. Alle zijwanden zijn
0.50 meter dik. Het dak van het trappenhuis is 0.60 meter dik.
Onder de trap bevindt zich aan beide zijdes een kleine ruimte telkens afgescheiden met een
metalen deur. Aan een kant deed deze ruimte dienst als toilet. Aan de andere kant diende deze
zuiver als bergruimte. Deze kleine ruimtes waren intern nog eens onderverdeeld door nog eens
een kleiner tweede metalen deurtje. Als men de niveaus onderling tegenover elkaar uitzet, zit
het plafond van de schuilplaats 35 cm onder het maaiveld van het boventerrein. Qua oppervlak
zijn deze keldertjes zo een 51 m² groot.
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Figuur 5-43

Bovenstaande schetsen tonen de schuilstructuren die dus grotendeels onder het
maaiveld verborgen zitten. De zichtbare bovenbouw is enkel het beperkte toegangsblok.
Onderaan de trap zaten 2 kleine ruimtes waarvan er een werd gebruikt als WC en de
andere als bergplaats. (Plannen: Stad Antwerpen - Havenbedrijf - Technische Dienst
afdeling Havenwerken)

Van de 46 gelijkaardige structuurtjes van dit type gebouwd in de Antwerpse haven, werden er 11
beperkt afwijkend gebouwd. Bij deze werd op één kant de tweede toegang op de smalle kant van
het torentje voorzien. Omwille van deze beperkte afwijking, zaten ook de nooduitgangen bij die
gevallen op de smalle kanten van de structuur. Voor de rest waren deze structuren identiek qua
opbouw met de andere 35 exemplaren.

Figuur 5-44
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(Plannen: Stad Antwerpen - Havenbedrijf - Technische Dienst afdeling Havenwerken)
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De vastgestelde exemplaren bevinden zich voornamelijk langs de kaaien en tussen de
stadsdroogdokken. In totaal konden 21 exemplaren teruggevonden worden. Afgaande op
tussenafstand tussen de bewaarde exemplaren kan verondersteld worden dat er oorspronkelijk een
groter aantal aanwezig was langs de kaaien. Mogelijk zijn ze bewaard en bevinden ze zich onder de
(afgesloten) afdaken langs de kaaien.
Van zuid naar Noord werden volgende schuilplaatsen vastgesteld:
-

D’Herbauvillekaai (5 exemplaren op ca. 150m van elkaar, 1 op zeshonderd meter)

-

Ledeganckkaai (1 op 420 meter van de vorige, 1 op 250 meter)

-

De Gerlachekaai (1 op 250 meter)

-

Cockerilkaai (1 op ca 540 meter)

-

Sint Michielskaai (1 op 200 meter)

-

Het volgende exemplaar langs de kaaien bevindt zich op de Van Meterenkaai, ter hoogte van
de Brouwersvliet) op ca. 1,4 km van de vorige.

-

Het laatste exemplaar op de kaaien bevindt zich op de Rijnkaai op 450 m.

-

7 exemplaren werden bewaard tussen de stadsdroogdokken.

Ook in de Gentse haven zijn er nog enkele exemplaren van dit type bewaard (5 van de 20 die werden
gebouwd). Van een aantal exemplaren is het interieur intact bewaard.

Figuur 5-45

Interieur van schuilbunker Schuilbunker 2. Afrikalaan, Gent

Schuilstructuren voor 126 personen:
In totaal werden er ook nog 6 grote cirkelvormige schuilplaatsen opgericht voor elk 126
personen. Hiervan lagen er vier aan de westkant van het Kattendijkdok, in de buurt van
stadsdroogdok nummers 6 en 7. Twee anderen bevinden zich in de buurt van de
brandweerkazerne aan kaai 63, vlakbij stadsdroogdok nr 7.
De grote capaciteit van deze bunkers kan gerelateerd worden aan de grote concentratie aan
personeel in de brandweerkazerne en in de droogdokken, die duidelijk van strategisch belang
waren, omdat er militaire schepen werden onderhouden en hersteld.
In dit geval herkent men de structuren aan een cilindrische inkomtoren van 5.40 meter
diameter. Deze heeft een 0.80 meter overstekend dak. Totale hoogte van de inkomtoren is 3.10
meter. Het eigenlijke dak is 2.60 meter hoog, een extra 50 cm ontstaat hiervan door de koepel
op het dak. Het plafond zelf is 60 cm dik.
Dit toegangsgebouwtje heeft drie deuren die elk via een gescheiden trappen van 18 treden
uitkomen in de onderbouw, het schuilgedeelte. Ook hier is in het schuilgedeelte de hoogte 2.30
meter. Het plafond zit in dit geval 45 cm onder het maaiveld buiten. Eenmaal in de
schuilstructuur komt men eerst aan een cirkelvormige gang van 1.25 meter breed. Deze heeft
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enkel aan de binnenkant banken. Verderop komt men nog aan een tweede gang van 1.75
meter breed met aan elke zijde banken.
Op de uiteinden van de hoofdgangen dwars op gangen met de zitbanken, vindt men in dit geval
3 nooduitgangen. Ook hier zijn deze opnieuw uitgewerkt met stijgijzers in de wand en eindigen
ter hoogte van het maaiveld. Ook hier zijn deze afgesloten met metalen deksels. In het centrale
gedeelte van de trappengalerij bevinden zich onderaan nog 2 ruimtes gebruikt als toiletten en
een verbandkamer.
Van dit type bunker konden er 4 worden gelokaliseerd. Twee exemplaren (gelegen tussen
stadsdroogdok 6 en 8) zijn intact.

Figuur 5-46
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Schuilplaats 126 personen (Plannen: Stad Antwerpen - Havenbedrijf - Technische Dienst
afdeling Havenwerken)

P.008280 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

Figuur 5-47
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Schuilplaatsen voor 126 personen op een luchtfoto uit de jaren zestig van vorige eeuw.
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Tabel 5-1
Locatie

ID

RELICT_ID

Type

Bewaard

Naftaweg

1305

211472

24p

X

Petroleumkaai

1307

211472

6p

X

Oude Veer

1371

211472

6p

X

D’Herbouvillekaai

1370

211472

62p

(X)

D’Herbouvillekaai

1369

211472

62p

Gesloopt
2015

D’Herbouvillekaai

1517

211472

21
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Overzicht bunkers Koreaanse oorlog21
Foto

In de inventaris Onroerend erfgoed hebben alle bunkers de zelfde ID. In dee studie werden alle items afzondelijk
benoemd en gelocaliseerd.
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D’Herbouvillekaai

1515

211472

D’Herbouvillekaai

1516

211472

62p

X

D’Herbouvillekaai

1514

211472

62p

Gesloopt

Ledeganckkaai

1532

211472

62p

Gesloopt

Ledeganckkaai

1512

211472

62p

Gesloopt
2016

De Gerlachekaai

1513

211472

62p

X

Cockerilkaai

1533

211472

6p

X

Sint-Michielskaai

1531

211472

62p

X

Sint-Michielskaai

1511

211472

62p

X

Plantijnkaai

1561

211472

62p

X
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Niet toegankelijk

Defensief erfgoed

357

358

Van Meterenkaai

1530

211472

62p

X

Tavernierkaai

1293

211472

6p

X

Rijnkaai

1276

211472

62p

X

Droogdokkenweg

1507

211472

126p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1508

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1583

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1584

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1585

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1586

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1587

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1588

211472

62p

Gesloopt

Londenstraat

1529

211472

6p

Gesloopt

VerbindingsdokWestkaai

1510

211472

6p

X

Droogdokkenweg

1509

211472

62p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1526

211472

126p

X
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Droogdokkenweg

1527

211472

126p

Gesloopt

Droogdokkenweg

1528

211472

62p

X

Droogdokkenweg

1559

211472

126p

X

Droogdokkenweg

1560

211472

126p

X

Lefebvrebrug

1518

211472

6p

X
(bedreigd)

Royerssluis

1519

211472

6p

X
(bedreigd)
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Noordkasteel-Zuid

1520

211472

6p

X
(bedreigd)

Siberiastraat

1522

211472

62p

X

Siberiastraat

1523

211472

62p

X

Siberiastraat

1524

211472

62p

X

Siberiastraat

1534

211472

6p

Gesloopt

Siberiastraat

1525

211472

62p

X

Siberiastraat

1589

211472

126p

Gesloopt

Siberiastraat

1590

211472

126p

Gesloopt

Siberiastraat

1591

211472

62p

Gesloopt

Siberiastraat

1592

211472

62p

Gesloopt

Siberiastraat

1593

211472

62p

Gesloopt
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Siberiastraat

1594

211472

62p

Gesloopt

Elzasweg

1595

211472

62p

Gesloopt

Elzasweg

1596

211472

62p

Gesloopt

Mexicobruggen

1521

211472

6p

X

Kempisch Plein

1562

211472

6p

X

Gesloopt

Polderdijkweg

1563

211472

6p

X

Gesloopt

Polderdijkweg

1564

211472

6p

X

Gesloopt

Scheldelaan

1558

211472

6p

X

Technum – UA - Gate

Defensief erfgoed

361

Figuur 5-48
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Bunkers Koreaanse oorlog op het eilandje
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Figuur 5-49
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Bunkers Koreaanse oorlog op de kaaien
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6.

RURAAL ERFGOED WASE POLDERS
Het ruraal erfgoed in de Wase polders werd omstandig beschreven in de gelijknamige studie. In deze
inventarisatiefase wordt enkel een actualisatie voorzien van het erfgoed m.b.t. het eventueel slopen
van in de inventaris vermelde gebouwen.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Middelares (ID1191, RELICT_ID17385)
Kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw Middelares, op kruispunt met Sint-Michielsstraat, gebouwd in
1962-64 naar ontwerp van architect Edm. Eggermont (Gent). Klein bakstenen wegkapelletje onder
zadeldakje en met spitsbogige beeldnis. Recente constructie ter vervanging van de kapel ter ere van
Onze-Lieve-Vrouw Koningin der Martelaren van 1780 van de familie De Merode.

Figuur 6-1

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Hoeve, Lange Nieuwstraat 2 (ID1361, RELICT_ID17371)
Open hoeve bestaande uit woonhuis en twee langsschuren ten zuidwesten ervan, te dateren circa
1900. Woonhuis van het dubbelhuistype met bakstenen voorgevel (ten zuidwesten) van vijf traveeën
en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Vooruitspringende middentravee
met rechthoekige deur in arduinen omlijsting op neuten. Horizontale accenten door bepleisterde
muurbanden ter hoogte van de dorpels, de fries met faïencetegels, en de gekorniste kroonlijst.
Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en houten rolluikkasten. Beide schuren staan op het
woonhuis ingeplant, zijn van baksteen onder zadeldak (tichels, golfplaten). De traveeën zijn door
middel van lisenen aangegeven; laatst genoemde zijn op de puntgevels verbonden met een klimmende
baksteenfries. Halfronde lichtopeningen. In de langsgevels oculi in de toppen.
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Figuur 6-2
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Hoeve Lange Nieuwstraat 2 (bron Google Earth)
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7.

WAARDERING VAN HET HAVENERFGOED

7.1

Waarderingskader
Het waarderen van het erfgoed in en rond de haven is een belangrijke finaliteit van deze studie. Om een
dergelijke waardering mogelijk te maken hebben we nood aan een waarderingskader dat toelaat om de in
het gebied aanwezige waarden in beeld te brengen, te beschrijven en tenslotte een waarde toe te kennen.
Belangrijk daarbij is dat we ons niet beperken tot de objectwaarde van één gebouw of constructie. De
objecten die we bestuderen krijgen hun betekenis immers pas, wanneer ze samen worden beschouwd met
het ensemble waartoe ze behoren of het ruimere gebied waar ze deel van uitmaken. Daarom zal de eerste
waardering gebeuren op het niveau van de onderzochte ensembles. In tweede instantie zullen een aantal
ensembles individuele objecten naar waarde worden geschat.
Dit waarderingskader is gebaseerd op de standaard die door de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed werd ontwikkeld. De waardering is gebaseerd op hoofdcriteria die zijn onderverdeeld in subcriteria.
De gehanteerde criteria zijn verschillend voor de ensembles en voor de individuele bouwwerken.
Vervolgens worden de indivuduele erfgoedwaarden gehanteerd aan de hand van de criteria die door het
Agentschap Onroerend erfgoed worden gehanteerd bij inventarisatie en bescherming.
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7.2

Waardering per ensemble
Tabel 7-1

Waarderingscriteria voor historisch-geografische elementen

Kwaliteiten

Waarderingscriteria

Operationele parameters

Beleefde kwaliteit

Zichtbaarheid
(herkenbaarheid)

Afwisselendheid (diversiteit aan elementen)
Zichtbaarheid
als
landschapselement
patronen(herkenbaarheid)

en

en–

Match met omgeving(passendheid)
Herinnerbaarheid
(herinneringswaarde)

Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis
(symboliek)
Associatie met toegeschreven kwaliteit of gebeurtenis
(symboliek)
Ouderdom

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

Mate waarin landschapselementen en–patronen intact
zijn
Mate waarin oorspronkelijk karakter behouden is
(authenticiteit)

Inhoudelijke
kwaliteit

Conservering

Mate waarin landschapselementen in evenwicht
verkeren met de abiotische omgeving (veelal
grondwaterstand)

Zeldzaamheid

Aantal vergelijkbare landschapstypen c.q. –patronen,
lijnen of elementen van goede fysieke kwaliteit uit
dezelfde periode binnen dezelfde regio

Informativiteit
(informatiewaarde)

Betekenis voor de wetenschap
Mate waarin het element de sporen vertoont van zijn
ontwikkeling
Afleesbaarheid( herkenbaarheid) van de genese van het
historisch landschap (landschapstype) binnen het facet
historische historische geografie

samenhang
(ensemblewaarde)

Samenhang (tussen lijnen, elementen en patronen) mate
waarin elementen onderdeel vormen van een grotere
eenheid
Mate waarin een element de samenhang begrijpelijk
maakt (vorm-functie) tussen het facet historische
geografie en de andere facetten van de cultuurhistorie
Mate van samenhang met archeologische context
Mate van samenhang met stedenbouwkundige context

Representativiteit

Kenmerkendheid voor/ verbondenheid aan een bepaald
gebied, periode of menselijke activiteit
Aantal vergelijkbare landschapstypen c.q. patronen,
lijnen of elementen van goede fysieke kwaliteit uit
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dezelfde periode binnen dezelfde regio

Tabel 7-2

Waardering van de onderzochte ensembles
beleefde
kwaliteit

Inhoudelijke kwaliteit
samenhang
(ensemblewaarde)

Representativiteit

Informativiteit
(informatiewaarde)

+++

+

+

+++

+++

+++

+++

Ruraal erfgoed Wase Polders

++

+++

+

+

+++

+++

+++

+++

Prosperdorp

+++

+++

++

+++

+++

+++

+++

+++

Petroleum-Zuid

+++

+++

++

+

++

+++

++

+++

Goederenstation Antwerpen-Kiel

+

+

+

+

+

++

+

++

Industriële ensembles Hoboken

++

++

+

+

+(+)

+

+

++

Napoleontische haven

+++

+++

++

+++

+

+++

+++

+++

Kaaien

+++

+++

+

++

+++

+++

+++

+++

Havenkranen

+++

++

+++

+++

++

+++

+

+++

Site Loodswezen

+++

++

+++

++

+

++

+++

++

Kattendijkdok –droogdokken

+++

++

++

++

++

+++

+++

+++

Houdok-Kempisch dok-Asiadok

+++

++

++

++

+

++

++

+++

Royerssluis

++

++

++

+

++

+++

++

+++

Lefebvredok - Amerikadok

++

++

++

++

+

++

++

++

20ste eeuwse haven: dokken

+++

++

+

++

+

20ste eeuwse haven: sluizen

++

+

+++

+++

+

++

++

++

20ste eeuwse haven: Droogdokken

+

+

++

++

+

+

++

++

20ste eeuwse
schaaldaken

++

+

+++

+(+)

++

++

++

++

20ste eeuwse haven: bruggen

+++

+

+++

+++

+

++

++

+++

Dokske Merksem

++

+

++

++

+

++

++

++

Verschanst kamp Linkeroever

+++

++

+(+)

++

+++

+++

+++

+++

Veiligheidsomwalling Noord

++

+++

+(+)

+(+)

++

+++

++

+++

Antitankgracht

++

+++

++

++

+++

+++

+++

+++

Bunker WOII

+

+++

++

++

++

+++

+

+++

Bunkers Koreaanse oorlog

+

+++

+++

++

++(+)

+++

+++

+++
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Zeldzaamheid

+++

Betonnen

Conservering

Herinnerbaarheid
(herinneringswaarde)

Doel Dorp

haven:

Gaafheid

Zichtbaarheid
(herkenbaarheid)
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fysieke
kwaliteit

7.3

Uitwateringssluis Vosseschijn

0

++

++

++

+++

+++

+

++

Scheldeforten

+++

+++

++

+/+++

+++

+++

+++

+++

Waardering van de individuele erfgoedwaarden
De hiervoor beschreven waardering vormt eveneens de basis voor de inventaris en de bescherming van
erfgoed. Onderstaande tabel geeft de definties uit het erfgoeddecreet.

Tabel 7-3.

Decretaal bepaalde erfgoedwaarden

Erfgoedwaarde

Definitie volgens Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie

Archeologische
waarde

Een onroerend goed heeft archeologische waarde als het betekenisvol kan bijdragen tot
de reconstructie van de bestaansgeschiedenis van de mensheid en haar relatie tot de
omgeving door de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of sporen van de mens en
zijn omgeving te behouden of ze met archeologische en natuurwetenschappelijke
methoden te onderzoeken.

Architecturale waarde

Een onroerend goed heeft architecturale waarde als het getuigt van een fase of aspect
van de (landschaps)architectuur of de bouwkunst in het verleden. Het kan gaan om
typologie, stijl, oeuvre of materiaalgebruik.

Artistieke waarde

Een onroerend goed heeft artistieke waarde als het getuigt van het kunstzinnige streven
van de mens in het verleden.

Culturele waarde

Een onroerend goed heeft culturele waarde als het getuigt van tijd- en regiogebonden
menselijk gedrag.

Esthetische waarde

Een onroerend goed heeft esthetische waarde als het de waarnemer zintuiglijke
schoonheid laat ervaren.

Historische waarde

Een onroerend goed heeft historische waarde als het getuigt van een (maatschappelijke)
ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het verleden van de mens.

Industrieelarcheologische
waarde

Een onroerend goed heeft industrieel-archeologische waarde als het getuigt van een
ambachtelijk of industrieel verleden.

Technische waarde

Een onroerend goed heeft technische waarde als het de ontwikkeling van de
(cultuur)techniek in het verleden illustreert. Het gaat om technische toepassingen als
illustratie van zowel traditionele als innovatieve technieken en materialen.

Ruimtelijkstructurerende
waarde

Een onroerend goed heeft ruimtelijk-structurerende waarde als het de ruimte ordent,
afbakent, structureert of de blik leidt.

Sociale waarde

Een onroerend goed heeft sociale waarde als het in de hedendaagse gemeenschap nog
een actief, overgeleverd sociaal gebruik heeft of gemeenschapsvormend is blijven
werken.

Stedenbouwkundige
waarde

Een onroerend goed heeft stedenbouwkundige waarde als het een rol speelt in de
(planmatige) inrichting van de bebouwde ruimte in het verleden. Die inrichting omvat
ook de wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte en de samenhang tussen de
verschillende schaalniveaus.

Volkskundige waarde

Een onroerend goed heeft volkskundige waarde als het getuigt van gebruiken en
gewoonten, voorstellingen en tradities van een specifieke bevolkingsgroep of
gemeenschap in het verleden.

Wetenschappelijke
waarde

Een onroerend goed heeft wetenschappelijke waarde als het potentie heeft voor
kennisontwikkeling en kenniswinst over een bepaald thema, periode of fenomeen, als
het een bijzondere bijdrage geleverd heeft op dat vlak of als het een typevoorbeeld is.
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Specifiek voor de opname in inventarissen worden bijkomende selectiecriteria gehanteerd. Deze criteria
hebben geen betrekking op het goed zelf, maar zijn wel van belang voor het erfgoedbeleid.
Tabel 7-4.
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Selectiecriteria inventarissen

Selectiecriteria

Definitie volgens Ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie

Zeldzaamheid

Zeldzaamheid geeft aan in hoeverre het onroerend goed uitzonderlijk voorkomt in relatie
met de geografische context, de historische context, de typologie of het oeuvre.

Herkenbaarheid

Herkenbaarheid geeft aan in hoeverre het onroerend goed een goed herkenbare
uitdrukking is van zijn oorspronkelijke functie, uitzicht of vormgeving, of van een
belangrijke fase in de latere ontwikkeling daarvan.

Representativiteit

Representativiteit geeft aan in hoeverre het onroerend goed typerend is voor een
geografische of historische context of een welbepaalde typologie of een bepaald oeuvre.

Ensemblewaarde

Ensemblewaarde geeft aan in hoeverre het onroerend goed een sterke samenhang
vertoont tussen de verschillende elementen.

Contextwaarde

Contextwaarde geeft aan in hoeverre er tussen het onroerend goed en zijn directe of
ruimere omgeving een sterke relatie is op landschappelijk, stedenbouwkundig of
esthetisch vlak.
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ID

Erfgoedwaarden

Selectiecriteria

Archeologische waarde

Architecturale waarde

Artistieke waarde

Culturele waarde

Esthetische waarde

Historische waarde

Industrieel-archeologische
waarde

Technische waarde

Ruimtelijk structurerende waarde

Sociale waarde

Stedenbouwkundige waarde

Volkskundige waarde

Wetenschappelijke waarde

Zeldzaamheid

Herkenbaarheid

Representativiteit

Ensemblewaarde

Contextwaarde

Technum – UA - Gate

RELICT_ID Naam

1362

214982 Suezloods

0

+

0

+

+

++

+++

+

+

0

++

++

0

+

+

+++

++

++

1363

215051 Panamaloods

0

+

0

+

0

+

+

+

+

0

+

++

0

0

+

+

+

+

1246

10748 Royerssluis

0

+++

+

+

++

++

+

++

++

+++ +++ +++

1281

10748 Royersbrug

0

+

0

+

0

1287

10748 Lefebvrebrug

0

++

+

+

1231

10752 Sluismeesterswoning

0

++

+

1283

10750 Sluiswachtershuis

0

++

1284

10751 Rivierloodsengebouw

0

1222

10749 Kolenbergplaats

+++ +++ +++

0

+++ +++

+

+++

+

++

0

+

0

0

0

++

+++

++

+

+

+

++

0

++

++

0

+

++

+

+++ +++

++

++

+

+

0

0

0

++

+++

+

+

+++

+

+++ +++

+

++

++

+

+

0

0

0

++

++

0

+

+++

+

+++ +++

++

+

++

++

+

+

0

0

0

++

++

0

+

+++

+

+++ +++

0

++

0

++

++

+

++

+

0

0

++

++

0

++

+++

+

+++ +++

+

0

1288

Sluisbedieningsgebouw

0

+

+

++

+

+

++

+

0

0

++

++

0

+

+

+

+++

++

1296

Modernistisch wachthuisje

0

++

++

++

+

+

+

0

0

0

+

+

0

++

+++

+

+

++

1336

Modernistisch wachthuisje

0

++

++

++

+

+

+

0

0

0

+

+

0

++

+++

+

+

++

1518

211472 Schuilconstructie 6
personen

0

0

0

++

++

+++

++

+

0

0

+

+

0

++

+++

++

+++

0

1519

211472 Schuilconstructie 6

0

0

0

++

++

+++

++

+

0

0

+

+

0

++

+++

++

+++

0
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ID

RELICT_ID Naam

Erfgoedwaarden

Selectiecriteria
Technische waarde

Ruimtelijk structurerende waarde

Sociale waarde

Stedenbouwkundige waarde

Volkskundige waarde

Wetenschappelijke waarde

Zeldzaamheid

Herkenbaarheid

Representativiteit

Ensemblewaarde

Contextwaarde

Culturele waarde

Industrieel-archeologische
waarde

Artistieke waarde

211472 Schuilconstructie 6
personen

0

0

0

++

1298

212124 Geleideconstructies

0

0

+

0

0

++

Historische waarde

Architecturale waarde

Esthetische waarde

Archeologische waarde

1520

++

+

0

0

+

+

0

++

+++

++

+++

0

0

+

0

+

0

+++

+

0

+

++

+

+++

++

+++

0

0

++

+

++

++

0

+

+++

++

+

+++

0

+++

++

+++

+

++

0

+++ +++

personen

1188

10735 Hogere Zeevaartschool

0

1228

10746 Amerikadok

0

++

0

0

+

+

10753 Graanmagazijnen aan het
Amerikadok (SAMGA)

0

++

++

++

+++

+

0

+

+

++

+

0

0

++

++

Albertdok

0

0

0

0

+

Tweede en derde
Havendok

0

0

0

0

12341237
1351
1250

214767 Gaarkeuken 110
10756 Parochiekerk Oosterweel

+++ +++

+++ +++ +++ +++
++

0

+

+

0

++

++

++

0

0

++

++

++

0

++

++

+

+++

+

0

0

0

0

+

+++

+

++

+++

+

0

0

+

+

+

+++

0

+++

++

0

+

+

++

+++

+

+

+

+

+

+++

0

+++

++

0

+

++

++

+++

+

+++ +++

0

+

+

+++ +++

+

+++ +++ +++

990138 Kaliumloods

0

0

0

+

+

0

+++

++

+

0

1572

990137 Hulpposten haven SIWHA

0

+

+

+

+

0

+

0

0

+

++

+

+

+

++

0

0

0

0
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8.

SLOTBESCHOUWING
Het eerste doel van deze inventarisatie was inzicht te verschaffen in de omvang en de diversiteit aan
erfgoed binnen het havengebied met het oog op de ontwikkeling van een aangepast erfgoedbeleid
voor de haven.
Deze inventaris is onvolledig en heeft nood aan constante actualisatie. Een deel van het erfgoed
binnen de haven is immers niet toegankelijk of kan niet als dusdanig worden herkend van buiten af.
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat wanneer een site in detail wordt onderzocht, heel wat nieuwe
erfgoedwaarden naar boven komen. Anderzijds verdwijnen waardevolle gebouwen en constructies
zonder dat iemand er erg in heeft. Bovendien veranderen onze inzichten in wat ‘erfgoed’ is.
Het verdient aanbeveling om de database die bij dit rapport hoort en dit rapport zelf te behandelen als
dynamische documenten, die verder worden aangevuld wanneer een nieuwe erfgoedwaarde aan het
licht komt of wanneer er bv. een sloopvergunning wordt aangevraagd. Bij de reorganisatie van sites of
het afleveren van sloop- en bouwvergunningen dient eerst op het terrein te worden vastgesteld of en
welke erfgoedwaarden op de site aanwezig zijn. Enkel zo kan het diverse havenerfgoed de rol krijgen
die het verdient.
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INLEIDING
De Vervolgstudie Erfgoed Haven heeft tot doel om het erfgoed in het Antwerpse zeehavengebied in
kaart te brengen en een gedragen gebiedsgerichte visie rond (onroerend) erfgoed te ontwikkelen. Op
basis hiervan wordt een uitgewerkt beleids- en ontwikkelingskader ontwikkeld voor de haven en haar
directe omgeving.
De studie vormt het vervolg op de studie ‘Ruraal Erfgoed Linkeroever’ die tussen 2010 en 2012 werd
uitgevoerd door hetzelfde consortium.
Deze opdracht heeft tot doel om erfgoedwaarden een volwaardige plaats te geven in de ontwikkeling
van de Antwerpse haven en de gebieden die daaraan sterk gerelateerd zijn, zoals de
natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast wordt bijzondere aandacht geschonken aan het creëren van
het nodige draagvlak bij alle betrokkenen.
In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor de omvang met erfgoed binnen de specifieke
context die een haven is.
In een eerste deel wordt een algemene aanpak voorgesteld voor wat betreft het bebouwde gedeelte
van de haven. In een tweede deel wordt dieper ingezoomd op projecten die op stapel staan en het
erfgoed dat daar mogelijk bij betrokken is.

Technum – UA - Gate
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1.

AANLEIDING EN DOEL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS
Verder uit te werken.

Technum – UA - Gate
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2.

METHODOLOGIE

2.1

VOORGAAND ONDERZOEK
Hierbij kunnen we voor een groot deel verder bouwen op de resultaten van een uitvoerig
inventarisatieonderzoek dat recent werd uitgevoerd in het kader van de ‘Studieopdracht Ruraal Erfgoed
Linkeroever’ in opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de
MLSO (Soens et al. 2012), aangezien het studiegebied grotendeels ook binnen de grenzen ligt van het
studiegebied uit dat inventarisatieproject.
Pas in 1979 met de aanstelling van een archeoloog door de Gemeente Beveren werd op het linkeroevergebied
aanvang genomen met systematisch archeologisch onderzoek rond de de regio rond Verrebroek. Dit leidde in
1983 tot de oprichting van een intergemeentelijke archeologische dienst voor het Land van Waas (ADW).
Vanaf dan groeit de archeologische kennis, en de kennis van de regionale paleolandschappelijke evolutie,
gestaag door tal van veldprospecties, opgravingen, paleo-ecologische en radiometrische studies. Naast
professionele archeologen, verbonden aan wetenschappelijke instellingen en commerciële bedrijven, zijn er
ook een aantal amateurarcheologen die een belangrijke bijdrage aan de archeologische kennis van dit gebied
leveren. Zo wordt het Waasland sinds de jaren 1980 van de 20ste eeuw systematisch geprospecteerd door de
vrijetijdsarcheologen Hubert De Bock en Marc De Meireleir die ondertussen een omvangrijke verzameling
beheren (De Bock & De Meireleir 2005; Van Vlaenderen et al. 2006). De havenuitbreidingen op de linkeroever
van de Schelde, vooral sinds de jaren ’70 van vorige eeuw, en de heraanleg van het landschap in het kader
van uitgestrekte natuurcompensatiegebieden zorgen tijdens de laatste decennia enerzijds voor een blik op het
rijke archeologische patrimonium van de Scheldepolders, vaak d.m.v. beperkt noodonderzoek, maar
anderzijds ook voor de onherroepelijke grootschalige vernietiging ervan.
Op de rechteroever van de Schelde, binnen het Havengebied, zijn minderminder onderzoeken gebeurd in de
late 20ste eeuw. Dit komt omdat de havenuitbreidingswerken er reeds eerder van start gingen en dit
doorgaans zonder archeologische begeleiding.

2.2

INVENTARISATIE VINDPLAATSEN
Om een eerste beeld van de gekende archeologische vindplaatsen in het studiegebied te krijgen werd de
Centraal Archeologische Inventaris (http://cai.erfgoed.net/. Verder afgekort als CAI) geraadpleegd. Rekening
houdend met het feit dat het om een afgedekt landschap gaat en mogelijke archeologische vindplaatsen in
het studiegebied daarom onder een sedimentpakket verscholen (kunnen) liggen, werd de bureaustudie ook
uitgebreid tot de directe omgeving rondom het studiegebied. In de eerste plaats gebeurde dit omdat er
tijdens eerdere werken gerelateerd aan de havenuitbreiding tal van archeologische vindplaatsen aan het licht
gekomen zijn onder deze sedimenten, daarnaast ook om het studiegebied in een bredere landschappelijkarcheologische context te plaatsen. De vermelde literatuur in de CAI werd vervolgens doorgenomen en
uitgebreid met andere relevante en recente literatuur. Deze data werd vervolgens aangevuld met informatie
verkregen van de Stadsarcheologische dienst Antwerpen en de jaarlijkse verslagen van de Archeologische
dienst Waasland.
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2.3

GIS-LOCATIES
Verder uit te werken
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3.

BESPREKING VINDPLAATSEN

3.1

DE STEENTIJDEN (> 300000 tot 2000 v.Chr.)
Zowel binnen als in de ruime omgeving rondom het studiegebied zijn verschillende oppervlakte- en afgedekte
vindplaatsen uit het paleo-, meso- en neolithicum gekend. Het merendeel van deze sites kwamen sinds de
jaren 1980 op verschillende wijze aan het licht. In 1983 werd een intergemeentelijke archeologische dienst
(ADW) voor het Land van Waas opgestart. Vanaf dan groeit de kennis op het vlak van de archeologische en
paleolandschappelijke evolutie gestaag door het uitvoeren van veldprospecties en opgravingen. Naast
professionele archeologen zijn er ook een aantal amateurarcheologen die hun steentje bijdragen. Zo wordt
het Waasland sinds de jaren '80 van de 20e eeuw geprospecteerd door de heren H. De Bock en M. De
Meireleir, die ondertussen een omvangrijke verzameling beheren (De Bock, De Meireleir 2005).
Bij de vroegste aanleg van de haveninfrastructuur (o.a. Kallosluis, Waaslandkanaal, twee insteekdokken) op
de linkeroever van de Schelde werd geen systematische archeologische opvolging uitgevoerd. Wel werden de
verschillende dokwerken sinds 1979 geprospecteerd door R. Van Hove (ADW). In de periode 1981-1983
kwamen, naast de sites Verrebroek Dok 1 en Ambachtelijke Zone (infra), nog vier steentijdvindplaatsen aan
het licht bij de aanleg van het Vrasene- en Doeldok (Van Roeyen 1990). Bij de uitgevoerde werken die tot op
het Pleistocene zand gingen, konden slechts een klein aantal artefacten worden gerecupereerd (elk minder
dan 25), waarvan een deel typologisch in het mesolithicum kan geplaatst worden. De vindplaatsen zijn:
Verrebroek-Hazop, Kallo-Vrasenedok, Kallo-Hazop en Doel-Doelpolder (zie Figuur 6-2, Figuur 6-3).
Voornamelijk de werkzaamheden naar aanleiding van de bouw van het Verrebroek- en het Deurganckdok
hebben onze kennis omtrent de prehistorie in deze regio sinds de eerste helft van de jaren ’90 sterk verruimd.
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In 1992 werd de realisatie van het Verrebroekdok als prioritair naar voren geschoven (In het kader
van het "Objectief 95" (Dienst Ontwikkeling Linker Schelde Oever). Vanaf dat jaar werd de Vakgroep
Archeologie van de UGent, o.l.v. Ph. Crombé actief betrokken binnen het archeologische onderzoek
van het Verrebroekdok (Verrebroek Dok-project (1992-2000)) (Van Roeyen, Crombé 2003; Crombé
2005a, Crombé 2005b). In het kader van zijn doctoraatsonderzoek begon Crombé (1996; 1998) in
de periode 1992-1994 opgravingscampagnes uit te voeren, vaak in moeilijke omstandigheden
omwille van de permanent hoge grondwaterstand. Vrij snel werd de tijdrovende driedimensionale
registratie van de vondsten vervangen door het uitscheppen van vakken van een kwart vierkante
meter in artificiële niveaus waardoor grote oppervlakten in beperkte tijd en met slechts gering verlies
aan detailinformatie konden worden onderzocht. Vanaf 1996 werd beslist voorafgaand aan
opgravingen eerst boorcampagnes (Op basis van de methodiek die Groenewoudt (1994) specifiek
ontwikkeld heeft voor prospectie van afgedekte sites in riviervalleien; Crombé, Meganck 1996) uit te
voeren. Deze boorcampagnes leverden niet alleen informatie op over de bewaringstoestand en de
grootte van de site maar ook over de paleotopografische inplanting ervan. In 1997 werd op basis
van de resultaten van het voorgaande booronderzoek een opgraving verricht en werden aanvullend
regelmatig controles uitgevoerd van de profielwanden in de bouwputten van de kaaimuren (Crombé,
Perdaen, Sergant 1997). In de periode 1998-2000 konden dankzij een grootschalig
onderzoeksproject gefinancierd door het BOF (Bijzonder Onderzoeks Fonds van de Universiteit Gent)
de opgravingen verder gezet worden (Crombé, Perdaen, Sergant 1998; Crombé et al. 1999; Crombé,
Perdaen, Sergant 1999). Vanaf dan was het door de intensieve bemaling van de havenwerken ook
mogelijk om gedurende een langere periode veldwerk te verrichten (voorjaar tot najaar) en werd het
onderzoek gekenmerkt door een interdisciplinaire aanpak, waarbij o.a. een intensief
dateringsprogramma werd opgestart. Een boorcampagne (1999-2000) ten zuid-zuidwesten van de
opgegraven zone gaf aan dat de grenzen van de site nog niet bereikt waren (Cordemans et al. 2001;
Bats 2001)
De werken voor het containergetijdendok Het Deurganckdok te Doel startten in 2000. Systematisch
vooronderzoek om afgedekte vindplaatsen te detecteren werd niet uitgevoerd. Wel kon de ADW de
werken deels archeologisch opvolgen en vooral de werken aan de westelijke kaaimuur brachten
hierbij meerdere prehistorische vondsten aan het licht. De UGent kon in samenwerking met de ADW
deze vindplaatsen onderzoeken in de periode 2000-2003, doch in heel slechte omstandigheden en in
veel te korte tijdsbestekken. In totaal werd ongeveer 7600m2 onderzocht en werden resten uit het
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finaal-paleolithicum tot en met het midden-neolithicum aangetroffen. De steentijdvindplaatsen
bevonden zich op drie relatief smalle zandruggen die afgedekt waren door een dik pakket veen en
alluviale klei. De locaties werden aangeduid als sectoren B, C, J/L en M (Bats et al. 2003; Crombé
2005a; Crombé 2005b; Crombé et al. 2000; 2004).

Ook aan de oostelijke zijde van de Schelde werden naar aanleiding van de opvolging van werken lithisch
materiaal aangetroffen die het steentijdpotentieel van deze regio aantonen.
In de paragrafen hieronder wordt, als kader voor het uitgevoerde karterende en waarderende
steentijdonderzoek in het studiegebied, een beknopt overzicht geboden van de voornaamste van deze
onderzoeken.

3.1.1

Archeologische vindplaatsen uit het paleolithicum (> 300000-16000BP)
De oudst aangetroffen vondsten dateren uit het midden-paleolithicum (> 300000 of ouder) en werden
zowel in als net buiten de kern van het studiegebied teruggevonden. In Ekeren bij Recreatiedomein
Muisbroek (CAI-104697, Claessens et al. 1991) en Het Laar (CAI-366012, Delaruelle et al. 2003), als in Lillo
bij Bayer (CAI-104699, Claessens et al.) ging het om een paar fragmenten lithisch materiaal die als vuistbijl of
boordschrabber geïdentificeerd konden worden.
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In Lillo Bayer werden eveneens lithische fragmenten uit het jong-paleolithicum (+/-40000 of 35000
BP) teruggevonden.
De resterende vondsten zijn in het finaal-paleolithicum (+/-16000 BP) te dateren. Een eerste
concentratie bevindt zich in Brasschaat, ter hoogte CAI-locaties 100072, 10506 en 106250. Echter, over ieder
van deze vondsten bestaat er een onduidelijkheid over de exacte ligging en wordt er bovendien weinig
informatie weergegeven. Meer gegevens hierover zijn terug te vinden in het labo voor Prehistorie KULeuven,
in het archief van NDO/IAP, of in het inventariserend werk van Bauwens-Lesenne (1965, 37).
Ook binnen de stadscontext in A 243 Burcht 1, A280 Burcht 2, A283 Burcht 3 (CAI-159078), werden enkele
Federmesser-werktuigen gevonden waaronder een kling (Bellens et al. 2012).
Vervolgens vermelden we het Verrebroek project waar meteen ook de oudste opgravingen in het
linkeroevergebied plaatsvonden (Crombé et al. 1999). Verrebroek Dok 2 (CAI- 30056) speelt hierin een
belangrijke rol (Perdaen & Ryssaert 2002), gezien het de eerste in situ aangetroffen finaal-paleolithische
vindplaats in noordelijk België betreft. In de top van een licht humeuze laag, afgedekt door een meer dan één
meter pakket eolisch zand van meer dan één meter dik, werd een vondstencluster met vuursteenmateriaal
opgegraven met daarin een clustertje met verbrande botfragmenten. Een gebrek aan diagnostische
artefacten verhinderde een nadere culturele toewijzing, maar 14C-dateringen en pollenanalyse plaatsen de
vindplaats in de Bølling (een interstadiaal, tussen ca. 13000 en 12000 jaar geleden).
Gelijkaardige vondsten werden aangetroffen te Doel Deurganckdok B (CAI-39067). Deze vindplaats lag op
een ca. 20 meter brede, langgerekte zandrug en leverde vondsten op uit het finaal-paleolithicum en het
vroeg, midden-/laat- en finaal-mesolithicum. De finaal-paleolithische concentratie behoort waarschijnlijk tot
de Federmesser-traditie (Crombé 2005; Crombé et al. 2000; De Saeger 2003; Noens 2003, 2004; Perdaen et
al. 2004; Van Neer et al. 2001; Van Roeyen et al. 2001; Wuyts 2006, 2008). De artefacten werden niet
aangetroffen in een duidelijke horizont zoals te Verrebroek Dok 2 maar komen verspreid voor in de bovenste
halve meter van het dekzand. De artefacten vertonen dezelfde kenmerken als het lithische materiaal van
Verrebroek Dok 2.
In Doel Deurganckdok sector C (CAI-39068) ten slotte, bevindt zich 60 m ten zuiden van Sector B op het
zuidelijke deel van dezelfde zandrug op een diepte van 0,1 m TAW (Crombé 2005a; Crombé et al. 2000,
2002, 2005; Perdaen et al. 2004: 83-84; Van Roeyen et al. 2001). Opmerkelijk hier is de vondst van een klein
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depot van een knol met beginnende debitage en negen kling(fragment)en. De klingen vertonen gelijkenissen
met de artefacten uit Sector B en behoren wellicht toe aan de finaal-paleolithische Federmesser-traditie. Het
gaat mogelijk om een tijdelijke vuursteenopslagplaats.

3.1.2

Archeologische vindplaatsen uit het mesolithicum (8750-4000 v.Chr.)
Alle geregistreerde vroeg-mesolithische (8750-7400 v.Chr.) vindplaatsen werden naar aanleiding van
archeologische opgravingen op de kaart gezet. Op de rechteroever gaat het om één vondstenconcentratie te
Brasschaat Oefenplein (CAI-105099) die onder leiding van team archeologen van het Jubelparkmuseum
onderzocht werd (Bauwens-Lesenne 1965).
In het linkeroevergebied komen de sites Verrebroek Ambachtelijke Zone, Verrebroek Aven Ackers (campagne
2006-2007), Verrebroek Dok 1 en 3, Doel Deurganckdok Zone M en J/L en Tielrode Eerste Jacht aan bod:
Ter hoogte Tielrode Eerste Jacht (CAI-32729) werden een heel aantal vroeg-meoslithische vondsten
aangetroffen naar aanleiding van veldprospecties door amateurarcheologen De Meireleir en De Bock. Het ging
om 386 lithische werktuigen o.a. schuin afgeknotte spitsen, driehoekige spits, microkling met recht
afgeknotte boord, schrabbers, etc. (De Meireleir 1988-1989).
Naar aanleiding van infrastructuurwerken voor een nieuwe industriële zone werd de vindplaats Verrebroek
Ambachtelijke Zone ontdekt en vervolgens tussen 1981 en 1983 door leden van de ADW deels verder
onderzocht door middel van een kleinschalige noodopgraving (ca. 130m²). Het ging bovendien ook om de
eerste opgraving van een prehistorische vindplaats in de regio. In de top van afgedekte Pleistocene
dekzanden werden verschillende (slechts gedeeltelijk opgegraven) vroegmesolithische concentraties van
voornamelijk lithisch materiaal (N=ca. 6750 stuks) aangetroffen, maar ook verschillende concentraties van
verkoolde hazelnootschelpen (waarvan één een datering opleverde van 8.890 ± 100BP (IRPA-633) en één
kuilspoor (Van Roeyen 1990).
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In 1996 kon de ADW een kleine zone van de werken voor de aanleg van een landschapsheuvel als buffer
tussen Verrebroek-centrum en het Verrebroek Dok archeologisch opvolgen. Na de verwijdering van het
kleidek werden een 80-tal vuurstenen aangetroffen (Verrebroek Bufferzone, CAI-39039). Het merendeel van
de artefacten situeerde zich in het niet-verploegde dekzand op de top van een kleine duin. De artefacten
kunnen typologisch gesitueerd worden in het vroeg-mesolithicum (Van Roeyen 1997).
Voorts levert voornamelijk de gemeente Verrebroek een groot aantal sites op. De opgravingen gebeurde door
de UGent in samenwerking met de ADW. Te Verrebroek Dok 1 (CAI-30289) werden enkel de hoogste delen
van de zandrug waren gedeeltelijk verstoord door laat-middeleeuwse landbouwactiviteiten (onder andere
zichtbaar als spit- en karrensporen). Een grootschalig dateringsprogramma van enkele tientallen 14Cdateringen, waarvan meer dan de helft op verkoolde hazelnootschelpen, laat een reconstructie toe van
nederzettingsresten voornamelijk in het laatste kwart van het Preboreaal en de eerste helft van het Boreaal
(Van Strydonck, Crombé 2005). De typochronologische datering van het gevonden lithisch materiaal (i.e.
binnen het vroeg-mesolithicum) sluit daarbij aan.

Verrebroek Dok 3 (CAI-39033) werd voor het eerst geattesteerd tijdens veldprospectie in 1998 (Van Roeyen
1997). De vondsten gaven aanleiding tot een boorprospectie in het kader van een licentiaatsthesis (Bats
2001) en werden verder aangevuld in 2000 in het kader van het Interreg IIc project PLANARCH (Cordemans
et al. 2001). Er konden ruimtelijk verschillende concentraties herkend worden, voornamelijk op de flanken
van de afgedekte stuifzandkoppen. Typologisch sluiten de aangetroffen lithische artefacten nauw aan bij
Verrebroek Dok 1 en wordt de vindplaats in het vroeg-mesolithicum gedateerd. Helaas kon de vindplaats niet
verder worden onderzocht, omwille van een stijgende grondwatertafel.
Ook tijdens de werken voor het containergetijdedok ‘het Deurganckdok’ kwamen vroeg-meoslithische
vondsten aan het licht. Te Doel Deurganckdok Sector M (CAI-151601, gelegen op een derde door alluviale
klei en veen afgedekte duin, werd een kleine artefactenconcentratie aangetroffen (< 10 m²) (Crombé et al.
2004; Van Herzeele et al. 2011).

Doel Deurganckdok Sector J/L (CAI-151600) werden op een zuidelijker gelegen zandrug eveneens vroegmesolithische vondsten aan het licht gebracht. Er werden twee vuursteenconcentraties aangetroffen elk met
een diameter van 5-6 meter en een min of meer centraal gelegen haard, vergelijkbaar met de meeste
concentraties te Verrebroek Dok 1 (Bats et al. 2003; Noens et al. 2005; Jacobs et al. 2004).
De meest recente opgraving betreft Verrebroek Logistiek Park Waasland (CAI-210259) waarbij de
onderzoekers, aan de hand van archeologische boringen en proefputten, een vrij dense strooing van
artefacten heeft teruggevonden op twee bedekte ruggen in het westen en noordoosten van het projectgebied
(Cryns et al. 2014). Tijdens het vervolgonderzoek aan de noordoostelijke zones zijn meer dan 32000
artefacten verzameld. De meeste diagnostische kenmerken, zoals spitsen met natuurlijke basis, schuine
afknotting, afgestompte boord, segmenten en driehoeken, wijzen naar hoofdzakelijk naar het vroegmesolithicum (Perdaen 2015).
Uit het midden-mesolithicum (7400-6500 v.Chr.) dateren slechts een beperkt aantal vindplaatsen. Het
betreffen beide sites die in de gemeente Beveren tijdens de grootschalige projecten Verrebroek Aven Ackers
en Doel Deurganckdok werden vastegeld.
In Aven Ackers 1 (CAI-150276) bevond de midden-mesolithische zich op een laaggelegen kleine
zandopduiking die vervolgens werd opgegraven volgens het systeem van kwart m² (Sergant & Wuyts 2006).
Vondsten uit diezelfde periode werden ook aangetroffen ter hoogte van Aven Ackers 2, waarbij de grootst
aangetroffen occupatiezone voornamelijk het midden-mesolithicum vertegenwoord, naast een vroegmesolithisich (cnf. Supra) en een vroeg- of midden-neolithisch component (cnf. Infra) (Sergant et al. 2007;
Crombé et al. 2009).
Het laat- of finaal-mesolitihum (6500; 4500-4000 v.Chr.) werd aangetroffen in Doel Deurganckdok J/L
(CAI-151600); cnf. Supra), Doel Deurganckdok Sector B (CAI-39067), Sector M (CAI-151601) en Bazel Sluis
(CAI-159228).
De opgravingen in Doel Deurganckdok Sector B (CAI-39067) legden onder meer een honderdtal ingegraven
haardkuilen bloot die vermoedelijk als kookputten geïnterpreteerd moeten worden. De haardkuilen hadden
een diameter die varieerde tussen ca. 0,5 en 1,6 meter; de vulling was hoofdzakelijk beperkt tot enkel
houtskool. Een reeks koolstofdateringen plaatst deze structuren in de overgang van het midden- naar het
laat-mesolithicum (Van Strydonck & Crombé 2005). Op een iets hoger deel van de zandrug bevonden zich
materiële resten (i.e. gecalcineerd bot, aardewerk, lithisch materiaal en verkoolde zaden en vruchten) die
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kunnen toegeschreven worden aan het finaal-mesolithicum en meer bepaald een vroege fase van de
Swifterbantcultuur (Crombé et al. 2000; Van Roeyen et al. 2001; Crombé 2005a; Crombé et al. 2005).
Eén van de drie aangetroffen concentraties in Doel Deurganckdok J/L (CAI-151600), waarvan enkel de
periferie kon onderzocht worden, werd toegeschreven aan de finaal-mesolithische Swifterbantcultuur (Bats et
al. 2003, 57).
Ter hoogte Sector M (CAI-151601) werden naast vroeg-mesolithische vondsten (cnf. Supra) archeologische
resten uit het finaal-mesolithicum (Swifterbandcultuur) opgegraven. In de jaren ’80 waren reeds aanwijzingen
van deze cultuur aangetroffen op een zandige opduiking in het nabijgelegen Melsele ‘Hof ten Damme’ (van
Berg, Van Roeyen, Keeley 1991; Van Roeyen et al. 1992). De vondsten in het Deurganckdok bevestigden
formeel de aanwezigheid van deze overgangscultuur in de regio (Crombé 2005a; Crombé et al. 2005)
Onderstaande tabel geeft verder ook nog een zicht op alle mesolithische vondsten die in de CAI het label
‘mesolithisch’ kregen.
Id

gemeente

deelgeme
en

naam_vindp

Bibliograf

112069 Antwerpen

Ekeren

Mariaburg

Maes K., 1983: Bijdrage tot de studie van Mesolithische microlieten in de
provincie Antwerpen (lic.thesis), p. 121.; Inventaris Vermeersch; BauwensLesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten
in de provincie Antwerpen

366042 Antwerpen

Antwerpe
n

Viaduct Dam

Vanmoerkerke J. 1987: Het Mesolithicum in het Antwerpse: een rijke oogst
op het Wilrijkse plein, in: Warmenbol E. (red.) 1987: Het ontstaan van
Antwerpen. Feiten en fabels, Antwerpen, p. 28.;

105000 Antwerpen

Antwerpe
n

Albertdok 2

MAES K. (1983) Bijdrage tot de studie van de mesolithische microlieten in de
provincie Antwerpen (lic.thesis), p. 24.;

105101 Brasschaat

Brasschaa
t

Maria-ter-Heide

Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven: Inventarisnr. Vermeersch 887.;
Archief NDO / IAP;

105041 Antwerpen

Wilrijk

Wilrijk 2

Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige
vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de
Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische
repertoria VI, p. 178.; Archief IAP (Blauwe kaft);

100072 Brasschaat

Brasschaa
t

Mikse Baan I

Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven, Inventarisnr. Vermeersch 885.;
Maes K., 1983, Bijdrage tot de studie van mesolitische microlieten in de
provincie Antwerpen, p. 94-95; Verdurmen I. & Tys D. 2007: Centrale
Archeologische Inventaris (CAI) III. De a

366012 Antwerpen

Ekeren

Ekeren-Het Laar

DELARUELLE S., MAES M. en VERBEEK C. 2003: De trein stond even stil.
Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen,
Vlekken in het zand. Archeologie in en rond Antwerpen, p. 73-84.;
DELARUELLE S., MAES M. en VERBEEK C. 2003: De tre

150969 Antwerpen

Deurne

Rivierenhof
Rozenhof

155520 Antwerpen

Berendrec Windmolenweg 1-11
ht

vondst gemeld via digitaal vondstmeldingsformulier door W. Vervoort.;

165026 Brasschaat

Brasschaa
t

Achter de kazerne

P. Verstappen (bij bezoek aan onroerend erfgoed, Brussel);

112069 Antwerpen

Ekeren

Mariaburg

Maes K., 1983: Bijdrage tot de studie van Mesolithische microlieten in de
provincie Antwerpen (lic.thesis), p. 121.; Inventaris Vermeersch; BauwensLesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige vondsten
in de provincie Antwerpen (Vanaf d

366042 Antwerpen

Antwerpe
n

Viaduct Dam

Vanmoerkerke J. 1987: Het Mesolithicum in het Antwerpse: een rijke oogst
op het Wilrijkse plein, in: Warmenbol E. (red.) 1987: Het ontstaan van
Antwerpen. Feiten en fabels, Antwerpen, p. 28.;

105000 Antwerpen

Antwerpe
n

Albertdok 2

MAES K. (1983) Bijdrage tot de studie van de mesolithische microlieten in de
provincie Antwerpen (lic.thesis), p. 24.;

105101 Brasschaat

Brasschaa
t

Maria-ter-Heide

Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven: Inventarisnr. Vermeersch 887.;
Archief NDO / IAP;
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(Antw.), Archeologie 1990, p. 51.; Bungeneers J. 1991: Deurne (Antw.),
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105041 Antwerpen

Wilrijk

Wilrijk 2

Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige
vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de
Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische
repertoria VI, p. 178.; Archief IAP (Blauwe kaft);

100072 Brasschaat

Brasschaa
t

Mikse Baan I

Archief Labo voor Prehistorie, KULeuven, Inventarisnr. Vermeersch 885.;
Maes K., 1983, Bijdrage tot de studie van mesolitische microlieten in de
provincie Antwerpen, p. 94-95; Verdurmen I. & Tys D. 2007: Centrale
Archeologische Inventaris (CAI) III. De a

366012 Antwerpen

Ekeren

Ekeren-Het Laar

DELARUELLE S., MAES M. en VERBEEK C. 2003: De trein stond even stil.
Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen,
Vlekken in het zand. Archeologie in en rond Antwerpen, p. 73-84.;
DELARUELLE S., MAES M. en VERBEEK C. 2003: De tre

150969 Antwerpen

Deurne

Rivierenhof
Rozenhof

155520 Antwerpen

Berendrec Windmolenweg 1-11
ht

vondst gemeld via digitaal vondstmeldingsformulier door W. Vervoort.;

165026 Brasschaat

Brasschaa
t

Achter de kazerne

P. Verstappen (bij bezoek aan onroerend erfgoed, Brussel);

39037

Beveren

BeverenWaas

Grote Markt
Kasteeldreef

en Van Roeyen J.-P. & Van Hove R. 1994, Prospecties van de ADW, in:
Jaarverslag 1994 Archeologische Dienst Waasland, p. 30.; VAN ROEYEN JP,
1999, De herinrichting van het Beverse marktplein : de eerste resultaten van
de archeologische prospectie, in : Het L

30309

Beveren

Melsele

Melsele 'Hof
Damme'

Ten Van Roeyen J.-P. 1988, Melsele (Beveren, O.-Vl.): vroeg-neolithische site, in:
Archeologie 1988/2, p 152-153; Van Hove R. 1988, Melsele (Beveren, O.-Vl.):
Hof ten Damme, in: Archeologie 1988/2, pp. 174-175; VAN HOVE R., 1995:
Archeologische Dienst Waasla

31851

Beveren

Vrasene

Heilige Kruiskerk

Van Hove R. , 1995, Archeologisch onderzoek in de H. Kruiskerk te Vrasene
(Beveren, O-Vl.), in: Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van
het lans van Waas deel 98, p 461-502.; Van Hove R., 1995,Archeologisch
onderzoek in de H. Kruiskerk te Vra

39040

Beveren

Verrebroe
k

Verrebroekdok,
oostelijke kaaimuur

Van Roeyen J.-P. 1997, Prospectie Verrebroekdok fase Ib, in: Jaarverslag
1997 Archeologische Dienst Waasland, pp. 36-40.; Van Roeyen J.-P. 1997,
Prospectie Verrebroekdok fase Ib, in: Jaarverslag 1997 Archeologische
Dienst Waasland, pp. 36-40.;

151609 Beveren

Verrebroe
k

Binnendijk III (zone Cordemans K. e.a. 2001, Extensive survey in the Antwerp harbour area:
A)
assessing the buried Mesolithic landscape at Verrebroek (East-Flanders,
Belgium), in: Notae Praehistoricae 21, 79-83;

151608 Beveren

Verrebroe
k

Binnendijk II (zone B) Cordemans K. e.a. 2001, Extensive survey in the Antwerp harbour area:
assessing the buried Mesolithic landscape at Verrebroek (East-Flanders,
Belgium), in: Notae Praehistoricae 21, 79-83;

151607 Beveren

Verrebroe
k

Binnendijk I (zone C)

156969 Beveren

Melsele

Pauwstraat site II Van Liefferinge N. 2010, Resultaten van het archeologisch onderzoek aan de
(vervolgonderzoek)
Pauwstraat in Melsele (gem. Beveren). Eindrapport, AS-rapportage 2010-19.;
Van Liefferinge N. 2010, Resultaten van het archeologisch onderzoek aan de
Pauwstraat in Melsele (gem. B

159012 Beveren

Vrasene

Daalstraat II

Baetens I. e.a. 2012, Jaarverslag Archeologische Dienst Waasland 2011.
Resultaatsverbintenis tussen de projectvereniging ADW en het agentschap
Onroerend Erfgoed, Sint-Niklaas.; Baetens I. e.a. 2012, Jaarverslag
Archeologische Dienst Waasland 2011. Result

872

Sint-GillisWaas

Sint-GillisWaas

Eekbergstraat I

DE BOCK H. en M. DE MEIRELEIR 2002: Twee fragmenten van glazen
armbanden uit Sint-Gillis-Waas/'t Kalf, in VOBOV-Info, nr.56, december
2002, p. 2-3.;

873

Sint-GillisWaas

Sint-GillisWaas

Plasstraat II

DE BOCK H. en M. DE MEIRELEIR 2002: Twee fragmenten van glazen
armbanden uit Sint-Gillis-Waas/'t Kalf, in VOBOV-Info, nr.56, december
2002, p. 2-3.;
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- Bungeneers J. 1991: Deurne (Antw.), Archeologie 1990, p. 51.; Bungeneers J.
1991: Deurne (Antw.), Archeologie 1990, p. 51.; Bungeneers J. 1991: Deurne
(Antw.), Archeologie 1990, p. 51.; Bungeneers J. 1991: Deurne (Antw.),
Archeologie 1990, p. 51.; Medede

Cordemans K. e.a. 2001, Extensive survey in the Antwerp harbour area:
assessing the buried Mesolithic landscape at Verrebroek (East-Flanders,
Belgium), in: Notae Praehistoricae 21, 79-83;

32590

Sint-GillisWaas

Sint-GillisWaas

't Hol

152864 Sint-GillisWaas

Sint-GillisWaas

Reepstraat
(Kluizenmolen)
opgraving

32598

Sint-GillisWaas

De Klinge

Spaans Kwartier / archief
IAP
Fort Bedmar
aanvraag
bescherming
zone;
archief
IAP
aanvraag bescherming zone; Archeologsiche dienst Waasland, 1993 p 30;
Archeologsiche dienst Waasland, 1993 p 30; Termote J. 2004, Bastions voor
koning en god. Forten en verdedigingswerken in het krekenge
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Beveren

Verrebroe
k

Verrebroek
Ackers 3

39048

Beveren

Verrebroe
k

Verrebroek
Westelijke Kaaimuur

Erfgoedstudie 2012

Melsele

Melsele Pauwstraat

Erfgoedstudie 2012

156968 Beveren

3.1.3

HOLLEVOET Y. & VAN ROEYEN J.P., 1995: Archeologisch onderzoek te SintGillis-'T Hol (O.VL.). Een Gallo-Romeinse veldindeling en een "RomeinsGermaanse" nederzetting. In: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas, 1995, 98, p.
Baetens I. e.a. 2011, Jaarverslag Archeologische Dienst Waasland.
2 Resultaatsverbintenis tussen de projectvereniging ADW en het Agentschap
Ruimte en Erfgoed, p. 32; Baetens I. e.a. 2011, Jaarverslag Archeologische
Dienst Waasland. Resultaatsverbintenis tu

Aven

Archeologische vindplaatsen uit het neolithicum (5500-2000 v.Chr.)
Slechts één vondst uit het havengebied en de omliggende omgeving wordt tot het vroeg-neolithicum
(5500-4500 v.Chr.) gerekend (CAI-104699). Het betreft organisch materiaal, meer bepaald een
hersthoornen hak (Claessens & Van Peer 1991).
Uit het midden-neolithicum (4500-3500 v.Chr.) dateren de Antwerpse sites: Van Cauwelaertsluis (CAI366036), Sint-Annakerk (CAI-366011) en Lombardenstraat (CAI-105006). Te Van Cauwelaertsluis (CAI366036) ging het om een gepolijste bijl (Warmenbol 1988).
De opmerkelijke site Sint-Annakerk (CAI-366011) werd tijdens graafwerken voor de aanleg van een nieuwe
fundering blootgelegd begin 20ste eeuw. Naast aardewerkfragmenten van een Michelsbergtulpbeker en twee
scherven van andere ceramiekvormen, kwam ook een skelet van een vermoedelijk 15-jarig meisje aan het
licht. Hoogstwaarschijnlijk zou het hier gaan om een grafstructuur. In de nabijheid bevonden zich ook een
aantal dierenbeenderen en silexklingen (Verlaeckt 2001; De Pauw en Willemsen 1904; Warmenbol 1987). In
de Lombardenstraat I (CAI-105006) werd in 1908 de ontdekking gedaan van een aardewerken beker waarin
vermoedelijk ook nog as en houtskool (geen verbrande beenderen) werden aangetroffen (Warmenbol 1987).
Uit dezelfde periode dateren ook enkele vindplaatsen aan de overkant van de Schelde, nl.: Doel
Deurganckdok Sector C (CAI-39068), Bazel Bordurehof (CAI-32247) en Bazel Sluis (CAI-159228).
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Naast vondsten uit de Federmesser-cultuur kwam te Deurganckdok Sector C (CAI-39068) ook een vindplaats
van jongere datum aan het licht. Het ging meer bepaald om lithisch materiaal en aardewerk van een
vermoedelijke kleine nederzetting uit de Michelsbergcultuur (Crombé et al 2000, 118; Crombé et al. 2002,
704). De vindplaats Bordurehof (CAI-32247) is qua datering eerder dubieus, gezien de interpretatie
gebaseerd werd op enkele aangetroffen scherven met nagelindrukken in een grachtstructuur. Ter hoogte van
de Sluis (CAI-159228) aan het gecontroleerd Overstromingsgebied ‘Kruibeke-Bazel-Rupelmonde’ werden
zowel aardewerk, vuursteen en botmateriaal aangetroffen. Het aardewerk was duidelijk aan de
Michelsbergcultuur toe te wijzen, bovendien werden een reeks 14C-dateringen uitgevoerd op het bot die
wijzen op een datering omstreeks 3800 v. Chr (Crombé et al. 2015).
Het laat-neolithicum (3500-3000 v.Chr.) kwam zowel in Antwerpen A 243 Burcht 1, A280 Burcht 2, A283
Burcht 3 (CAI-159078) als in Temse Oostwijk 2 (CAI-32709) aan bod. Ter hoogte CAI-159078 ging het om
één pijlpunt met een eerder onduidelijke datering (Bellens 2012). Te Oostwijk 2 troffen Van Raemdonck en
de Meireleir (De Meireleir 1988-1989) hoogstwaarschijnlijk tijdens een veldprospectie een 106-tal lithische
artefacten die op basis van de afslagtechnieken in het laat-neolithicum konden worden gedateerd.
De vindplaatsen in onderstaande tabel kregen in de CAI ook het label neolithisch mee.

14
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ID_1

gemeente

deelgemeen

naam_vindp

Bibliograf

Melselse

Melsele Pauwstraat

Erfgoedstudie 2012

1E+05 Antwerpen Lillo

Bayer

VAN STRYDONCK & G. DE MULDER (eds.) 2000: De Schelde. Verhaal van een
rivier, p. 32.; CLAESSENS J. & PH. VAN PEER 1991: Prehistorische vondsten te
Lillo, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek
3, p. 1-8.;

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Van Cauwelaertsluis Warmenbol E. 1988: Van voorhistorische bijl tot middeleeuwse
(Kruisschanssluis)
bliksemafleider. Een inventaris van de geslepen bijlen uit Groot-Antwerpen,
Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek
1988/3, p. 1-26.; Warmenbol E.1987: Het Neolithicum

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Sint-Annakerk

VERLAECKT K. 2001: Stroomafwaarts van Hamme: metaalvondsten uit de
bronstijd in het bekken van de Beneden-Schelde, in VOBOV-Info, nr. 54,
december 2001, p. 16-28.; GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in
het Arrondissement Antwerpen. Een status q

1E+05 Antwerpen Antwerpen

Lombardenstraat I

GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het Arrondissement
Antwerpen. Een status quaestionis (licentiaatsverhandeling KULeuven), p.
2.; Warmenbol E. 1984: Michelsberg-aardewerk uit de Lombardenstraat te
Antwerpen, Bulletin van de Antwerpse Vereni

39068 Beveren

Doel

Doel "Deurganckdok- CROMBÉ Ph., J.-P. VAN ROEYEN, J. SERGANT, Y. PERDAEN, K. CORDEMANS
sector C"
EN M. VAN STRYDONCK, 2000, Doel « Deurganckdok » (Flanders, Belgium) :
Settlement traces from the final palaeolithic and the early and middle
neolithic, in : Notae Praehistoricae 20, p

32247 Kruibeke

Bazel

Bordurehof/Oudhof

Thoen H., 1979, Archeologische Kroniek Waasland 1978, in: Annalen
Oudheidkundige Kring Land vann Waas 82, p 194; Van Hove R. 1983, Bazel
(Kruibeke, O.-Vl.): Borburehof, in: Archeologie 1983/1, p 11; Thoen H. e.a.
1978, Archeologische kroniek Waasland 197

2E+05 Kruibeke

Bazel

Bazel Sluis

Perdaen Y., Sergant J., Meylemans E., Storme A., Deforce K., Bastiaens J.,
Debruyne S., Ervynck A., Langohr R., Lentacker A., Haneca, Elien De Rang,
Crombé Ph.2011, Noodonderzoek van een wetland site in Bazel-Sluis
(Kruibeke, Oost-Vlaanderen, B.): een n

2E+05 Beveren

2E+05 Antwerpen Antwerpen

A 243 Burcht 1, A280 Bellens T. e.a. 2012: Archeologisch onderzoek van de Antwerpse burcht,
Burcht
2,
A283 M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie, jaargang 31, nr. 1, p. 4Burcht 3
21.; Bellens T. e.a. 2012: Archeologisch onderzoek van de Antwerpse burcht,
M&L. Monumenten, Landschappen en Arc

32709 Temse

Oostwijk 2

Elversele

DE MEIRELEIR M., 1988-1989: De steentijd langsheen de Durme en de
Schelde in het Waasland. In: Vobov-info, 1988-1989, 36-37, p 1-15;

1E+05 Antwerpen Wilrijk

Wilrijk-Hemiksem 1 Info B. Belmans; S.N. 1997: Wilrijk: grens Hemiksem, AVRA jaarboek 1997, p.
(Wilrijk
4-5, 69.; S.N. 1996: Wilrijk, AVRA jaarboek 1996, p. 80.;
Hemiksem 1)

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Kattendijkdok 2

Warmenbol E. 1987: "Feiten en Fabels" p. 62;

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Kattendijkdok 1

Warmenbol E. 1988: Van voorhistorische bijl tot middeleeuwse
bliksemafleider. Een inventaris van de geslepen bijlen uit Groot-Antwerpen,
Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek
1988/3, p. 1-26.; Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliogr

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Albertdok 3

Warmenbol E. 1988: Van voorhistorische bijl tot middeleeuwse
bliksemafleider. Een inventaris van de geslepen bijlen uit Groot-Antwerpen,
Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek
1988/3, p. 1-26.; Warmenbol E.1987: Het Neolithicum

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Kempisch Dok

Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige
vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de
Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische
repertoria VI, p. 9.;

4E+05 Antwerpen Antwerpen

Asiadok

Bauwens-Lesenne M. 1965: Bibliografisch Repertorium der Oudheidkundige
vondsten in de provincie Antwerpen (Vanaf de vroegste tijden tot de
Noormannen), Oudheidkundige Repertoria, Reeks A: Bibliografische
repertoria VI, p. 9.;
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1E+05 Antwerpen Wilrijk

Pater de Dekenstraat GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het Arrondissement
I
Antwerpen. Een status quaestionis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling
KULeuven.; GOOSSENAERTS K. 1985: De Brons- en Ijzertijd in het
Arrondissement Antwerpen. Een status quaestionis, on

4E+05 Antwerpen Ekeren

Ekeren-Het Laar

DELARUELLE S., MAES M. en VERBEEK C. 2003: De trein stond even stil.
Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen,
Vlekken in het zand. Archeologie in en rond Antwerpen, p. 73-84.;
DELARUELLE S., MAES M. en VERBEEK C. 2003: De tre

31845 Beveren

Melsele

wijk Briel

VAN DER GUCHT K., 1983, De silexverzameling Dr. J. Van Raemdonck, in:
Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, vol. 86, p
103-127;

2E+05 Beveren

Melsele

Pauwstraat site I Van Liefferinge N. 2010, Resultaten van het archeologisch onderzoek aan de
(vervolgonderzoek)
Pauwstraat in Melsele (gem. Beveren). Eindrapport, AS-rapportage 201019.; Van Liefferinge N. 2010, Resultaten van het archeologisch onderzoek
aan de Pauwstraat in Melsele (gem. B

32252 Kruibeke

Rupelmonde

Schietakker

VAN DER GUCHT K., 1983, De silexverzameling Dr. J. Van Raemdonck, in:
Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, vol. 86, p
103-127;
Archief
IAP
aanvraag bescherming zone; THOEN H., 1966: Bewoning en
bodemgesteldheid in de Romeinse tijd.

2E+05 Kruibeke

Kruibeke

Bazelstraat I

Bruggeman J. & Reyns N. 2011, Archeologische opgraving Kruibeke Bazelstraat 1. Houten Kruis, Rapporten All-Archeo bvba 017.; Bruggeman J.
& Reyns N. 2011, Archeologische opgraving Kruibeke - Bazelstraat 1. Houten
Kruis, Rapporten All-Archeo bvba 017.;

872

Sint-GillisWaas

Sint-GillisWaas

Eekbergstraat I

DE BOCK H. en M. DE MEIRELEIR 2002: Twee fragmenten van glazen
armbanden uit Sint-Gillis-Waas/'t Kalf, in VOBOV-Info, nr.56, december
2002, p. 2-3.;

873

Sint-GillisWaas

Sint-GillisWaas

Plasstraat II

DE BOCK H. en M. DE MEIRELEIR 2002: Twee fragmenten van glazen
armbanden uit Sint-Gillis-Waas/'t Kalf, in VOBOV-Info, nr.56, december
2002, p. 2-3.;

2E+05 Sint-GillisWaas

Sint-Pauwels

Kemzeke Molenbeek Van Vlaenderen L. e.a. 2006, Steentijdvondsten in de Moervaartdepressie
II
(Oost-Vlaanderen, België). Inventaris en geografische analyse,
Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone reeks 9;

2E+05 SintNiklaas

Nieuwkerken- Zonnestraat 42
Waas

32708 Temse

Elversele

Jan
Thiende

32719 Temse

Tielrode

Hof
Appelsvoorde

van Callebaut D. 1979, Tielrode (O.-Vl.): het Hof van Appelsvoorde, in:
Archeologie 1979/2, p. 39; TROMMELMANS J., 1982: Verhaal van de
ontdekking en inventaris der vondsten van "Thof van Appelsvoorde". In:
Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land v

32710 Temse

Steendorp

Roomkouter 3

VAN DER GUCHT K., 1983: De silexverzameling, Dr. J. Van Raemdonck. In:
Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1983, 86, p
103-127; THOEN H., 1966: Bewoning en bodemgesteldheid in het Land van
Waas in de Romeinse Tijd. In: Helinium, 19

2E+05 Temse

Tielrode

Antwerpse steenweg Dewulf M. 1972, Archeologische vondsten in het Land van Waas, in: Annalen
52
van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vol. 75, pp. 259-266;

2E+05 Temse

Temse

Oeverstraat 67

2E+05 Temse

Temse

Haasdonksesteenweg De Loë A. 1928, Belgique ancienne. Catalogue descriptif et raisonne. Vol. 1:
I
l'âge du pierre, Brussel.;

Dewulf M. 1972, Archeologische vondsten in het Land van Waas, in: Annalen
van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vol. 75, pp. 259-266;

Geeraards DE MEIRELEIR M., 1988-1989: De steentijd langsheen de Durme en de
Schelde in het Waasland. In: Vobov-info, 1989/90, 36-37, p 1-15;
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Dewulf M. 1972, Archeologische vondsten in het Land van Waas, in: Annalen
van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vol. 75, pp. 259-266;
Desittere M. 1973, Vier gepolijste bijlen gevonden in Oost-Vlaanderen, in:
Kultureel Jaarboek Oost-Vlaandere

3.1.4

DE METAALTIJDEN
Binnen het havengebied en de ruime omgeving werden in totaal 94 sites uit de metaaltijden vastgesteld.
Hieruit konden een negental records niet specifieker worden gedateerd, de resterende records kunnen
worden onderverdeeld in 64 ijzertijd- en 21 bronstijd-vindplaatsen.

De enige vindplaats binnen het Havengebied bevond zich ter hoogte het Kanaaldok 1 (CAI-366038;
Warmenbol 1987). Naar aanleiding van het uitgraven van het Kanaaldok of het eerste Havendok in 1905 werd
hierbij een klein biconisch potje met een duimsteun aan het licht gebracht. Op basis van de fysische
kenmerken plaatste men het voorwerp in de vroege ijzertijd. De kans bestaat echter dat het object uit de
bedding van één van de doorgestoken armen van het Schijn werd opgedolven, hoewel op het object geen
erosiekenmerken door stromend water werden opgemerkt.
In de omliggende regio’s kwamen wel een heel aantal vindplaatsen aan bod die de nederzettings- en
begravingscultuur tijdens de metaaltijden verder illustreren.

3.1.5

Archeologische vindplaatsen uit de bronstijd (2100 v.Chr.-800 v.Chr.)
De CAI bevat in de ruime omgeving van het projectgebied een 21-tal bronstijdvindplaatsen. Als gevolg van de
moeilijk te dateren en te interpreteren contexten konden de meeste records hiervan niet aan betekenisvolle
structuren gekoppeld worden. Het gaat dan vaak om losse vondsten of kuilen, een waterput, greppelsporen,
of eventuele sporen van landbouwactiviteit die weinig specifieke informatie opbrengen. Wat betreft de
bespreking van de sites hieronder ligt de nadruk bijgevolg op een selectie van een aantal vindplaatsen die
duidelijk wijzen op de aanwezigheid van een bronstijd-nederzetting of -necropool.
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Bewoning
Er werden twee sites in de ruime omgeving van het Havengebied aangetroffen met duidelijk interpreteerbare
bewoningssporen uit de bronstijd.

Ekeren Schriek 1 bevond zich op een zandige opduiking tussen het Schriek en de Driekhoekstraat. De
archeologische opgraving onder leiding van Karen Minsaer (2004) bracht onder meer een rechthoekig gebouw
aan het licht, naast een haard en een door aardewerk gevulde afvalkuil. Deze sporen werden bovendien
vergezeld door minstens 2 zespostenspiekers. Twee 14C-dateringen, nl. op het houtskool in de afvalkuil (2690
+/- 25BP) en een paalspoor in de spieker (2565 +/- 25BP), plaatsten de structuren in de late bronstijd (1100800 v.Chr). Een derde 14C-datering op een vierpostenspeker (2880+/-30 BP of 1210-930 BC) geeft een iets
vroegere datering, namelijk vanaf de overgang van de midden- (1800-1100 v.Chr.) naar de late brontijd.
Vraag is echter in welke het oud-hout effect hier een rol speelt.
Tijdens de opgravingen ter hoogte van Sint-Gillis-Waas Reepstraat (Kluizenmolen 1 en 2) (Bourgeois 2003;
Baetens et al. 2012) kwamen in de eerste opgravingszone (Kluizenmolen 1 – CAI-32592) minstens vijf
midden-bronstijdgebouwen aan het licht. De langwerpige structuren bestonden uit vier dakdragende
palenrijen die in de binnenruimte in een breed middenschip en twee smallere zijbeuken verdelen. De
noordwest-zuidoostelijk georiënteerde gebouwen waren aan de uiteinden absisiaal afgewerkt aan de
westelijke zijde en recht aan de oostelijke zijde. Ter hoogte Kluizenmolen 2 (CAI-152864) vielen eveneens de
uitermate goed bewaarde sporen van de midden-bronstijdbewoning op. De aangetroffen structuren
bestonden uit zeven gebouwplattegronden met een NW-oriëntatie en een absidiale afgeronde zijde. Eveneens
vermeldenswaardig betrof de overlapping van vier gebouwen wat wijst op de langere occupatie van de
vindplaats over verschillende generaties heen.
Necropolen
De bronstijdnecropolen zijn onder te verdelen in sites met grafheuvel, een urnengrafveld of aanwezigheid van
een vlakgraf:
De grafheuvels werden naar aanleiding van archeologische opgravingen of luchtfotografisch onderzoek op de
kaart gezet. Te Vrasene-Profuco (Van Vaerenbergh 2010) bestond de vroege bronstijdgrafheuvel uit een
grafcirkel met een diameter van 25 m. Intern bevonden zich enkele onregelmatig verspreide paalkuiltjes en
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scherven uit de late ijzertijd. Op basis van de opgravingsgegevens bleek onduidelijk of de scherven al dan
niet tot het monument zouden behoren. Eveneens uit de vroege bronstijd betreft een dubbele circulaire
structuur in Hogen Akkerhoek (CAI-150259) (Van Vaerenbergh 2010). In de binnengracht trof men een
concentratie aan dikwandig aardewerk aan. Langs de ZW-begrenzing van de buitengracht lagen een drietal
kuiltjes met een houtskoolrijke vulling want misschien wijst op de aanwezigheid van een palenkrans. Centraal
binnen de twee cirkels bevond zich een recentere rechthoekige kuil. In Sint-Gillis-Waas Reepstraat 1 ging het
om een grafheuvel van ca. 20 m doorsnede met de duidelijke aanwezigheid van een palenkrans (nr. 563 in
Bourgeois 1999). Daarnaast troffen de onderzoekers ook een circulaire greppel aan met een diameter van ca.
30 tot 40 m in de oostelijke sector van de ambachtelijke zone (nr. 1142 in Bourgeois 1999). Aanwijzing voor
een grafheuvel uit de midden bronstijd kwam eveneens aan bod ter hoogte Kruibeke Bazelstraat 1 (CAI152308), gelegen op een hogere positie bij de uitwaaiering van de diep ingesneden Barbierbeekvallei in de
alluviale vlakte van de Schelde (Bruggeman & Reyns 2011). Een 14C-datering op de binnenste kringgreppel
plaatste de structuur in de periode 1381-1129 v.Chr. Ter hoogte van Nerenhoek-Aquafin (CAI-150833) (Van
Vaerenbergh 2010) ging het om een dubbele grafcirkel met een doorsnede van maximum 14 m. Deze
structuur werd in de late bronstijd geplaatst.
Vlakbij de opgravingscampagnes van Sint-Gillis-Waas Reepstraat werden ter hoogte de Kluizenmolen (CAI40059) twee of drie urnen uit de late bronstijd – vroege ijzertijd aangetroffen bij de aanleg van de
autosnelweg. Het blijft echter onzeker of de vondst wel degelijk uit de bronstijdperiode dateert (De Laet
1958). Op ca. 1,5 km in zuidelijke richting bevindt zich vervolgens de vindplaats Sint-Gillis-Waas Loeverstraat
(CAI-32596). De site kenmerkt zich door een late bronstijd/vroege ijzertijd (Hallstatt A/B) urnenveld, waarvan
een 20-tal graven in mei 1876 werden aangetroffen. Slechts een drietal urnen zijn volgens G. De Mulder tot
nog toe bewaard gebleven (Bauwens-Lesenne 1962). Als laatste urnengrafveld vermelden we Temse Velle
(CAI-31653) (De Mulder 1994) met een 14- tot 30-tal graven. De weinige vondsten, nl. vijf bijpotjes en drie
fragmenten van een speld, worden mee in de Hallstatt A2-D-periode gedateerd.
De restant van een vlakgraf kwam aan bod in Temse Frankrijkstraat 1 (CAI-159010) (Van Neste & Van
Vaerenbergh 2012). Het ging om een kuil waarin een fragment van een geoorde kop werd teruggevonden.
Op de bodem van de kuil lagen eveneens resten van meerdere recipiënten. De kans bestaat dat hier om een
crematiegraf zou gaan. Op slechts enkele meter, en ook op langere afstand, van deze kuil bevonden zich in
totaal drie gelijkaardige contexten die eventueel ook als crematiegraf geïnterpreteerd kunnen worden.
Bronzen bijlen
Vanaf het einde van de 19de eeuw legde een aantal verzamelaars de nadruk op het groot aantal bronzen
bijlen dat tijdens baggerwerken uit de Schelde en het Schijn werden opgehaald (Warmenbol 1987). De
vondsten kwamen voornamelijk aan het licht in de bochtige strook tussen Gent en Dendermonde en bij de
rechttrekking van de Scheldekaaien in 1883-1885. Intussen zijn ze via de collecties van de musea van Bijloke
te Gent en het Vleeshuis in Antwerpen te raadplegen. Op basis van hun eerder willekeurige ligging in de
rivierbedding bleef het moeilijk de voorwerpen aan een nabijgelegen nederzetting of necropool te koppelen.
Dat er bewoning tijdens de bronstijd aanwezig was, blijkt alleszins wel uit de opgegraven bewoningssporen
en begraafplaatsen in de ruimere regio. We denken hierbij aan de grafvelden te Ranst en te Wommelgem.
Gezien het verhoudingsgewijs groot aantal bronstijdvondsten, wordt aangenomen dat het om intentionele
deposities kan gaan, te interpreteren als potlach waarbij belangrijke objecten met opzet in de rivier werden
gesmeten.
Nabij het Havengebied ging het om minstens een 21-tal vondsten die onder meer door Warmenbol (1987) in
detail werden omschreven. Het zou gaan om stukken van lokale makelij en om uitgewisselde exemplaren,
gezien de link kan worden gelegd met Noordwestfranse en/of Zuidoostengelse voorbeelden (Warmenbol
1987).

3.1.6

Archeologische vindplaatsen uit de ijzertijd (800 v.Chr.-475 v.Chr.)
Net zoals voor de bronstijd geven we hieronder slechts een overzicht van de duidelijk te interpreteren
vindplaatsen. Van de in totaal 64 ijzertijd records werden 23 vindplaatsen aangetroffen waarbij duidelijke
sporen van bewoning, begraving, of een cultusplaats werden aangetroffen.
Bewoning
Ter hoogte van KMO-zone Doornpark (CAI-15900) (Baetens et al. 2012) bracht de ADW een houtbouwnederzetting aan het licht, die op basis van het aardewerk in de vroege ijzertijd kon gedateerd worden. Het
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ging om een concentratie paalkuilen, behorende tot een hoofdgebouw dat omringd werd door verschillende
spiekers. Deze laatste gebouwen bestaan algemeen uit kleine vier- tot achtpalige structuren die doorgaans
geïnterpreteerd kunnen worden als opslagplaatsen voor bijvoorbeeld graan, hooi, etc. In sommige paalkuilen
van deze spiekers werden vondsten opgedaan die als aardewerk-deposities herkend kunnen worden.

Naar aanleiding een positieve werfcontrole door de ADW ter hoogte Kruibeke Hogen Akkerhoek (CAI-150259)
(Van Vaerenbergh et al. 2007) werden naast een vroege bronstijd grafcirkel (cnf. supra) ook sporen van één
of of meerdere woonerven binnen twee perceelsgreppels vastgelegd. De vermoedelijke vroege ijzertijd
bewoning bestond uit een woonhuis met een drieschepige indeling, waarbij de wandgreppels en een rij
externe palen op geschrankte wijze de dakuiteinden draagden. De toegang bevond zich aan de weerskanten
van de lange zijde, pal tegenover elkaar. In de omgeving bevond zich daarbovenop een aantal éénschepige
bijgebouwen.

Deurne Tram-en busstelplaats Deurne Fort 1 (CAI-159325) (Vanden Borre J. 2011) bevat een tweetal
sporenclusters waarvan de paalkuilen hoogstwaarschijnlijk tot twee gebouwplattegronden behoren, maar
waarvan de sporenconfiguratie niet geïnterpreteerd kon worden. In de vulling van de paalkuilen werden naast
een minumum van een 15-tal fragmenten handgevormd aardewerk, ook een spinspeentje of kraaltje
teruggevonden. Het geheel werd voorlopig aan het eind van de vroege- /midden ijzertijd geplaatst.
De vindplaats CAI-159004, Melsele A. Farnèselaan 1 (Baetens I. e.a. 2012), bestond uit ontdubbelde rijen van
paalkuilen die vermoedelijk tot een gebouwplattegrond behoren. Binnen de structuur bevond zich een met
houtskool en verbrande leem gevulde kuil die als interne haardkuil geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast
kwamen ook een mogelijke waterput, grachten, en met aardewerk gevulde kuilen aan het licht. Naast
besmeten aardewerkfragementen werden tijdens de opgraving ook voorbeelden met chamotteverschraling en
decoratie door middel van vingertopindrukken verzameld. In een latere fase (CAI-206975) (Derieuw et al.
2014) kwamen vervolgens drie plattegronden en drie spiekers aan het licht die verwijzen naar datering in de
vroege/midden ijzertijd.
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Ekeren het Laar (CAI-366012) (Delarualle et al. 2003) betreft een late ijzertijdvindplaats gebaseerd op
vondsten en structuren ter hoogte twee bewoningszones. De zuidelijke zone bestaat uit een 14-tal
hoofdgebouwen (typs haps en vierbeukig) met in de omgeving verschillende spiekers, afvalkuilen en één
waterput. Op basis van de overlapping en oversnijdingen waren drie verschillende bouwfasen te
onderscheiden. Een 14C-datering op de waterput gaf een periode weer tussen de 100BC en 45AD. In de
noordelijke zone lag een drenkpoel die eveneens in de late ijzertijd gedateerd werd (Ekeren Salaadweg 1 en 3
(CAI-105543) (Minsaer 2004). Centraal tussen beide kernen ten slotte lagen een drietal afwijkende
plattegronden, namelijk tweebeukige gebouwen met middenstaanders. In de opvulling werd evenwel 1 ste
eeuws Romeins materiaal aangetroffen.
De meerperiodenvindplaats Vrasene Profuco (CAI-150864) is uitzonderlijk, gezien er door de ADW zowel
begravings- als nederzettingsstructuren aan het licht werden gebracht (Van Vaerenbergh 2010a, 2010b). De
oudste sporen dateren uit de vroege bronstijd met een grafcirkel met een diameter van ca. 25 m (cnf. supra).
Voorts werd ook nog een late ijzertijdnederzetting opgegraven, bestaande uit twee nederzettings-zones. De
eerste zone bestond uit een vierbeukige woonstalhuis, en de tweede uit een lange rij éénschepige structuren
die in oriëntatie liggen met de perceelsgreppels, waarin eveneens Gallo-Romeins aardewerk werd
aangetroffen. Andere indicaties voor bewoning tijdens de Gallo-Romeinse periode zijn de oversnijding van een
vierbeukige late-ijzertijdhuis door een éénschepige structuur die tot de recentere Romeinse periode gerekend
wordt (cnf. infra).
Uit de late ijzertijd dateert de vindplaats Melsele Biestraat 1 (CAI-157267) (Pype & Cattrysse 2011). De
structuren bestonden enerzijds uit een palenconfiguratie van acht paalkuilen, anderzijds werd de aflijning van
een smalle greppel teruggevonden die vermoedelijk een U-vormige traject volgde.
Voorbeelden van type Haps-gebouwen werden eveneens aan het licht gebracht ter hoogte Melsele
Gaverlandwegel (CAI-165223) (Derieuw et al. 2013). Enkele spiekers lagen rondom de huisplattegronden. Op
basis van de clustering van de sporen en de huisplattegronden worden drie aanwezige erven verondersteld.
Het geheel werd in de late ijzertijd gedateerd. Te Vrasene Daalstraat (CAI-31856), gelegen op de hogere
zandgronden, werd een bewoningslaag uit de ijzertijd aangetroffen met o.a. handgevormd aardewerk die
over verschillende lagen verspreid lag (Van Hove 1995). In Vrasene Oostakkers (CAI-31858) bracht een
archeologisch prospectie-onderzoek in functie van de toekomstige gasvoerleiding ND250, langsheen de
zandrug ten noorden van de Vrasenebeek, een aantal aardewerkvondsten aan het licht. Sporadisch leverde
het onderzoek ook sporen van paalkuiltjes en greppeltjes op (Van Roeyen & Van Hove 1995). In kruibeke
Bazelstraat 1 (CAI-152308) bevonden zich een aantal plattegronden van (hoofd)gebouwen en spiekers. In
één van de omliggende kuilen werden, naast fragmenten verbrande leem en metaal, ca. 300 verbrande
fragmenten handgevormd aardewerk gerecupereerd. Eén 14C-staal op een kuilstructuur kon gedateerd
worden tussen 169 v.Chr. en 17 n.Chr, nl. de overgang van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd
(Bruggeman & Reyns 2011). Vervolgens vermelden we de site Sint-Gillis-Waas Reepstraat 2 (Kluizenmolen)
(CAI-152864). De ijzertijdvondsten bevatten een viertal gebouwplattegronden en een cultuurlaag met sporen
van landbewerking (Baetens 2011 en 2012). In Ekeren De Schinde (A276) werd eveneens een woonzone
aangetroffen met een aantal paalkuilen van gebouwen, kuilen en de plattegrond van een spieker. In de
omgeving bevonden zich bovendien een artisanele zone, met een waterput en enkele kuilen (Schryvers
2011). Ten slotte vermelden we Temse Verkaveling Doornstraat (CAI-163417) met enkele paalkuilen en
vermoedelijke plattegronden van gebouwen in de noordelijke en oostelijke zone van het onderzoeksgebied
(Bruggeman et al. 2013).
Een andere opmerkelijke vindplaats betreft Nerenhoek Aquafin waarbij de oudste sporen een datering in de
late bronstijd verraden, met een grafheuvel bestaande uit een dubbele grafcirkel en een doorsnede van ca.
14 m.
Necropolen
In de omgeving van Antwerpen en Kruibeke bevinden zich verscheidene grafcontexten uit de ijzertijd.
In Antwerpen Vuurmolenstraat 1 (CAI-101032) werden tijdens een noodonderzoek naar aanleiding van de
bouw van een appartementsgebouw twee vlakgraven aangetroffen. Allebei bevatten verbrand bod, en slechts
in één structuur werd ceramiek gevonden. Daarnaast werden ook sporen aangetroffen van een grotendeels
vernielde urn met crematieresten. Het geheel werd in de vroege ijzertijd geplaatst (Oost 1998). Uit de
vroege ijzertijd dateren eveneens meerdere vlakgraven in Wilrijk Pater de Dekenstraat 1 (CAI-105002)
(Goossenaerts 1985). In zes gevallen mag met zekerheid over grafstructuren gesproken. Andere sporen
interpreteerde men als afvalkuilen. De datering vande site gebeurde hoogstwaarschijnlijk op basis de
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recipiënten die in de Hallstatt C/D-periode geplaatst konden worden. Enkele potten behoren eventueel tot de
Hallstatt B-periode.
De oudste sporen in Kruibeke Woonzorgcentrum Wissekerke (CAI-155795) (Van Vaerenbergh et al. 2007)
dateren uit de late ijzertijd en betreffen onder meeer twee kuiltjes die geïnterpreteerd kunnen worden als
crematiegraven. Daarnaast registreerden de onderzoekers ook enkele paalkuilen en een kuilenrij uit diezelfde
periode. Ook uit de Romeinse periode werden grafstructuren blootgelegd (cnf. infra).
De meest tot de verbeeldingsprekende vindplaats betreft vervolgens Sint-Gillis-Waas Houtvoort (CAI-32594)
(S.n. 1998) met een late ijzertijd cultusplaats. De site was gelegen op een droge zandbodem. De
verkavelingswerken legden naast Romeinse- en bronstijdsporen ook een fragment van een rechthoekige
enclosure aan het licht.

3.1.7

Synthese metaaltijden
Op basis van bovenvermelde vindplaatsen kan men besluiten dat het grensgebied tussen de hoger gelegen
zandgronden en het veengebied een geprefereerde vestigingsplaats was tijdens de metaaltijden periode. De
vraag blijft dan welke plaats het veengebied innam in het leven van de bewoners toen.
In zijn studie over het depositiefenomeen in de metaaltijden wijst Fontijn (Fontijn 2002) er op dat ‘natte
gebieden’ uitverkoren plaatsen waren voor rituele deposities van metalen voorwerpen, gaande van grote
rivieren en beekdalen tot moerasgebieden. Dat veengebied zelf onaantrekkelijk zou zijn voor menselijke
bewoning wordt tegengesproken door verschillende vindplaatsen uit de ijzertijd en de Gallo-Romeinse periode
in Zeeland (Nederland) en het Belgisch en Zuid-Nederlands kustgebied (De Clercq 2009: 202-217). Het
gebied werd zelfs uitgekozen om zich voor lange tijd te vestigen, getuige de aangetroffen nederzettingen.
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3.2

DE ROMEINSE TIJD (57 v.Chr.-402)
Binnen de aflijningen van het Havengebied zijn nog geen Romeinse vondsten vastgesteld. In de gebieden
rondom, meer bepaald Antwerpen (stadskern en regio Ekeren), Schoten, Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas
en Temse kwamen wel vindplaatsen aan bod met duidelijke dateerbare Romeinse vonsten. Hieronder worden
de sites per sub-periode beschreven. Enkel die vindplaatsen waarbij duidelijke bewoningssporen of
begraafplaatsen zijn aangetroffen werden in detail onder de loep genomen.

3.2.1

Archeologische vindplaatsen uit de vroeg-Romeinse tijd (57 v.Chr.-69)
De enige vindplaats met duidelijke bewoningssporen uit de vroeg-Romeinse periode kwam aan het licht te
Ekeren Het Laar (CAI-366012) (Delaruelle et al. 2003). De inheemse nederzetting bestond vermoedelijk uit
drie woonhuizen gelegen in het centrale gedeelte van de site, tussenin twee ijzertijdkernen. De configuratie
van de gebouwplattegronden verwijzen naar een Oss-Ussen/Alphen-Ekeren variant en combineren hierbij de
vorm en de wandpalen van het type Oss-Ussen 5a met de zware middenstaanders van het type AlphenEkeren. In de nabijheid bevonden zich ook twee bijgebouwen en een waterput.

3.2.2

Archeologische vindplaatsen uit de midden-Romeinse tijd (69-284)
Bewoning
opvallende midden-Romeinse nederzetting werd aangetroffen te Sint-Gillis-Waas Reepstraat
(Kluizenmolen) 1 (CAI-32592). Drie erven kwamen aan bod. Erf 1 bevatte drie woonstalhuizen, bijgebouwen
Een

gelegen langs een wegtracé. Op erf 2 registreerden men een vermoedelijke graanopslagplaats. Binnen erf 3
werden de gebouwen en een waterput uit de 2de helft 2e eeuw/begin 3e eeuw omringd door een
omheiningsgracht. Buiten de woonkernen bevond zich een vermoedelijk systeem van veldindeling. De
vindplaats Sint-Gillis-Waas Reepstraat (Kluizenmolen) 2 opgraving (CAI-152864) (Baetens et al. 2012) getuigt
eveneens van een interessante meerperiodesite waarbij een groot aandeel van de structuren tot de middenRomeinse periode behoort. Het gaat in totaal om zeven gebouwplattegronden, waarvan drie van het AlphenEkerentype, en vier van geëvolueerde types uit een latere periode, meer bepaald uit de 3 e eeuw. In de
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nabijheid leverde de opgraving bovendien diverse bijgebouwtjes op. Twee waterputten zijn te associëren met
enkele greppelsystemen, en waren door het aangetroffen slachtafval te koppelen aan semi-industriële
activiteiten binnen deze zone.
Ter hoogte van Beveren Elisabethstraat/Burggravenstraat (CAI-152861) (Baetens et al. 2011) bevond zich
een Gallo-Romeins erf. De nederzetting bestond uit één woonstalhuis, verscheidene bijgebouwen, greppels en
spiekers. In combinatie verzamelden de onderzoekers aardewerkfragmenten, tegula- en imbrexfragmenten.
In de nabijheid graafde men eveneens twee (of een meerfasige) waterputten op.
Hoewel Beveren Singelberg (De Meulemeester 1976) als een middeleeuwse nederzetting bekend staat, wijst
één enkele indicatie misschien op menselijke aanwezigheid sinds de Gallo-Romeinse periode. Het gaat om
een terracotta Venusbeeldje (gefragmenteerd) met duif dat in een verploegde context werd aangetroffen in
de dichte omgeving van de motte. Voorlopig werd deze context in relatie gebracht met het aanleggen van de
Singelgracht tijdens de middeleeuwen. Ondanks deze Gallo-Romeinse aanwezigheid blijft het toch voorbarig
om de Singelberg als een meerperiodenvindplaats vanaf de Romeinse tijd te interpreteren.

Temse Aquafintracé Elversele Fase 1 Zone 1 site 1 (CAI-157611) (Bradt 2011) bevatte een puur middenRomeinse site waarbij één bijgebouw werden opgegraven. Het zou gaan om een zes- of negenpalig gebouw
dat als zespalig met een eventuele aanbouw geïnterpreteerd kan worden. Eén van de paalkuilen bevatte
enkele fragmenten aardewerk die in het begin van de 3de eeuw gedateerd kunnen worden. Daarnaast werden
eveneens verscheidene kuilen met 3de eeuws aardewerk opgegraven.

Temse Wegkoffer Anne Frankstraat (CAI-156929) lag aan de Moldivitalaan in de wijk Cauterhoek. De GalloRomeinse sporen dateren uit de 2e eeuw, en bestonden onder andere uit een reeks paalsporen behorende tot
een gebouwplattegrond van ca. 14 bij 6,7 m kon. De structuur bevond zich in het centrale deel van de
wegkoffer. Daarnaast legde het onderzoeksteam haaks op elkaar georiënteerde greppels bloot, die eventueel
naar drainage- of landbouwactiviteiten kunnen verwijzen. Een greppelvormig spoor met een houtskoolrijke
vulling doet de structuur interpreteren als een mogelijk deel van een haard of een oven. Eveneens
vermeldenswaardig hierbij zijn de twee Gallo-Romeinse munten van Nero die tijdens een prospectie werden
aangetroffen. Ten slotte werd uit een spoor een bronzen draadfibula opgegraven in de 1ste tot de 3de eeuw
n.Chr. wordt gedateerd.
Ter hoogte Temse Eeckhoutdrieswijk (CAI-32702) (Van Hove 1997, 295) ging het eveneens om die
gebouwplattegronden en een greppelsysteem die vermoedelijk deel uitmaken van een kleine agrarische
nederzetting.
Naast enkele ijzertijdsporen kwam in Kruibeke Hogen Akkerhoek (Miver) (CAI-150866) (Taelman 2011)
eveneens een alleenstaand gebouwplattegrond uit de 1 e eeuw n.Chr. aan bod. De plattegrond kenmerkte zich
door noordoost-zuidwestelijke oriëntatie met diepe nokstaanders en ondiep ingegraven wandpaaltjes. In de
vulling trof men handgevormd aardewerk aan. Een nabijgelegen greppel begrensde de woonzone.
In Antwerpen Stadsparking (CAI-106149) (Oost 1987) werden geen structuren opgegraven maar kwam wel
een leeflaag uit de Gallo-Romeinse periode aan bod. In deze laag vond men een heel aantal sporen van
bodembewerking maar helaas geen restanten van bewoning. De sporen omvatten o.a. 35 afvalkuilen
waarvan enkele aanvankelijk als grafkuilen werden geïnterpreteerd, en 12 paalkuilen. De vondsten bestonden
uit aardewerk, dierenbeenderen, leder, metaal, dakpanfragmenten en imbreces. De vijf waterputten die
werden opgetrokken bestonden uit eikehouten structuren.
Eveneens in Antwerpen, Ekeren ter hoogte van Wilgenhoeve 1 (Ibens 1974, 80) en 5 () (respectievelijk CAI105013 en CAI-100693) werden gallo-Romeinse sporen opgegraven. Ter hoogte van Wilgenhoeve 1 ging het
om een rurale bewoning met een rechthoekig gebouw met een noordoostelijk-zuidwestelijke oriëntering. De
structuur bevatte fragmenten tegulae, restanten van een eikehouten paal, afvalkuilen, en voorbeelden van
een zegelring met intaglio. De onderzoekers verzamelde eveneens één munt van Hadrianus. In Wilgenhoeve
5 bevonden zich twee potstallen met een bijhorend woongedeelte. Het onderzoeksgebied bevatte bovendien
twee waterputten. De structuren kwamen naar aanleiding van archeologisch onderzoek onder leiding van de
stadsarcheologische dienst Antwerpen aan het licht. Mogelijk ging het om 1 grote of dubbele woonstalhoeve.
Ook ter hoogte van het Steen (CAI-101837: Afdak 22 bis (Sint-Walburgis); CAI-102128: Afdak 22
(Bezaanhuis, Besaenhuis); CAI-102145: Steen-havenspoorweg) werd een Romeinse laag aangetroffen. Deze
bestond uit een zandpakket, bovenop een onverstoorde moederbodem. Het opgegraven vondstenrepertoire
bevatte aardewerk, enkele glasfragmenten en Gallo-Romeins bouwmateriaal. Of deze vondsten onmiddellijk
Romeinse bewoning op deze locatie suggereren blijkt wish-full thinking. Het blijft immers onduidelijk of de

24

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

vondsten in situ werden aangetroffen. De sterk uiteenlopende diepten waarop de vondsten werden
aangetroffen, in samenhang met het gebrek aan nederzettingssporen, zetten deze gedachte alleen maar
kracht bij. De kans bestaat dus dat we hier simpelweg met een verstoord ophogingspakket te maken hebben
(Warmenbol 1987).
Te Nerenhoek Aquafin kwamen NW-ZO georiënteerde grachtfragmenten aan bod die (deels) vanaf de
Romeinse periode opnieuw werden opgevuld, zoals blijkt uit aardewerk in de grachtvulling zoals
handgevormd aardewerk, terra sigillata en dolium.
Romeinse weg

Sint-Gillis-Waas ’t Hol (CAI-32590) bevindt zich langsheen de Reepstraat die zou deel uitmaken van het tracé
van een Romeinse weg (2de -3de eeuw) tussen Antwerpen en Brugge, maar dit is echter nog niet zeker.
Vlakgraf
In Antwerpen Sint-Augustinuskerk (Allerheiligenklooster) (CAI-100562) (Bellens & Veeckman 2005, 66-68)
bevond zich een vlakgraf die op basis van 14C-datering in de tweede kwart 2e eeuw-begin 3e eeuw werd
geplaatst. Er werden hierbij geen randstructuren zoals een kringgreppel aangetroffen. CAI-39037 (Van
Roeyen 1999, 138-139), nl. Beveren-Waas Grote Markt en Kasteeldreef, bevatte één brandrestengraf.
Hetzelfde geldt voor Sint-Gillis-Waas ’t Hol (CAI-32590) (Hollevoet et al. 1995, 419-444), Sint-Gillis-Waas
Reepstraat (Kluizenmolen) 1 (CAI-32592) en 2 (CAI-152864) met in totaal negen brandrestengraven (2de
eeuw/begin 3de eeuw) (Baetens et al. 2012), en Temse Laagstraat (CAI-40098) (Van Roeyen 1990, 48) met
mogelijk 2 brandrestengraven.

3.2.3

Archeologische vindplaatsen uit de laat-Romeinse tijd (284-402)
Sint-Gillis-Waas ’t Hol (CAI-32590) (Hollevoet et al. 1995, 419-444) betreft een meerperiode site waarvan de
oudste vondsten dateren uit het mesolithicum. De laat-Romeinse structuren dateren vermoedelijk tussen de
3de en de 5de eeuw. Het ging om talrijke bewoningssporen waaronder paalkuilen en kuilen die tot één
hoofdgebouw behoren. De afmetingen hiervan bedroegen 18 bij 7 m. De onderzoekers registreerden
bovendien twee vierpalige- en één negenpalige spieker. De site groeide ook aan belang vanwege de
aanwezigheid van een Romeins perceelsgrachtencomplex uit de Hoge Keizertijd (midden-Romeinse periode,
2de – 3de eeuw). Het betreffen diverse volledige percelen waarvan het geheel aansloot langs de noordelijke
zijde van een brede gracht. De algemene oriëntatie leek noordzuidelijk-oostwestelijk te zijn.

3.2.4

Synthese Romeinse periode
Vanaf de late ijzertijd, maar zeker vanaf de Gallo-Romeinse periode werden in het Zeeuws kust- en
veenlandschap vlaknederzettingen uitgebouwd waar het veen voldoende veraard en gedraineerd was. Men
maakte daarnaast niet enkel meer gebruik van natuurlijke verhevenheden om ook bij hoogtij droog te blijven,
de mens ging nu ook zelf dijken en woonplatformen aanleggen om de mariene invloed tegen te gaan (De
Clercq 2009: 217). In hoeverre dit beeld kan doorgetrokken worden naar de Wase Scheldepolders is nog
onduidelijk. Tot op heden werden binnen het alluviaal gebied geen Romeinse vindplaatsen aangetroffen. De
talrijke vindplaatsen op de rand van het andgebied naar het alluviaal gebied illustreren echter wel dat deze
regio in de Romeinse periode druk bewoond werd.
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DE MIDDELEEUWEN (5e-15e eeuw)

3.3

Exact 40 middeleeuwse vindplaatsen behoren toe tot het onderzoeksgebied, met uitzondering van de
historische kern van Antwerpen. Naast 37 laatmiddeleeuwse sites konden slechts 3 records tot de volle
middeleeuwen worden gerekend.

3.3.1

Archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen (5e-9e eeuw)
Archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen zijn voor heel Vlaanderen al schaars. In het
havengebied werden tot op heden geen vindplaatsen uit deze periode waargenomen. Op basis van data van
de CAI en van de stadsarcheologische dienst Anwterpen blijkt dat er enkel in de ruime regio rond het
havengebied vindplaatsen uit deze vindplaatsen werden aangetroffen.

3.3.2

Archeologische vindplaatsen uit de volle middeleeuwen (10e-12e eeuw)
De vindplaats Lillo Oud Kerkhof (CAI-104701) (Mertens 1966) kon door middel van het aardewerk in de 12 de
eeuw worden gedateerd. Bij de bouw van de vesting werd het gebied sterk genivelleerd waardoor de
menselijke restanten reeds op 60 tot 80 cm onder het maaiveld werden teruggevonden.

Tijdens graafwerken voor het Kanaaldok (latere Albertdok 1) (CAI-104706) (Van Strydonck et al. 2000) kwam
een houten bootje aan het licht, waarvan de datering in de 11de -12de eeuw aannemelijk lijkt. Op nog geen 1
km hiervan verwijderd lag de vindplaats Antwerpen Derde Havendok (CAI-104707). Ook hier ging het om de
vondst van twee houten boomstamkano’s. Eén exemplaar werd voor verder onderzoek naar het Koninklijk
Museum voor Kunst en Geschiedenis gebracht. Op basis van 14C-onderzoek dateren de kano’s uit de 11de-

26

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

12deeeuw. Echter op basis van het type sintelnagel worden een bouwdatum in de 12de-13de eeuw naar voren
geschoven.
De vindplaats Beveren Singelberg bevindt zich in tegenstelling tot de hierboven besproken vindplaatsen aan
de zuidelijke rand van het poldergebied. De eerste bewoningssporen dateren reeds vanaf de volmiddeleeuwse
periode (10de-12de eeuw) met de oprichting van een motte. De nederzetting breidde steeds verder uit (cnf.
infra).
Dijkstructuur VB LPW? Die was ouder dan perceleringssysteem – mss hier ook vermelden en zeggen dat die
dijk en dat greppelsysteem binnenkort gedateerd zullen worden (zit in opdracht van BAAC voor de
opgraving).

3.3.3

Archeologische vindplaatsen uit de late middeleeuwen (13e-15e eeuw)
Tijdens de dokwerken te Verrebroek Dok, waarbij verschillende steentijdvindplaatsen aan het licht kwamen
(cfr. supra), werden door de ADW ook jongere archeologische resten onderzocht, voornamelijk daterend uit
de late 15de en 16de eeuw (Van Roeyen 1998, 1999; Van Roeyen & Crombé 2003). Vooreerst werd een
archeologische controle uitgevoerd bij de graafwerken voor de bouw van de oostelijke en westelijke kaaimuur
(CAI-39048 en CAI-39043) en de aanleg van de persdijken ten westen van het dok. Verder werden de nog
toegankelijke terreinen ten westen van het dok en ten zuiden van de Sint-Michielsstraat systematisch
geprospecteerd. Op basis van de oppervlakteprospectie (hoge vondstconcentraties bouwmateriaal/aardewerk)
werd eerst een booronderzoek en daarna een mechanische prospectie uitgevoerd in de zone 99/IIA. Uit het
booronderzoek bleek reeds dat er in de zone een aantal archeologische sporen (grachten en/of kuilen)
konden worden verwacht. Voor zone 99/IIB (CAI-156932) was al duidelijk welke sporen mogelijk konden
worden aangetroffen aan de hand van vroegere prospectieresultaten. In 1996 werden namelijk bij controle
van de aanleg van een afwateringsgracht de resten van een 15de eeuwse hoeve teruggevonden (bakstenen
vloer, Verrebroek 11-12) (Van Roeyen 1997: 25). Algemeen kunnen de resten onderverdeeld worden in
sporen van veenontginning en landgebruik enerzijds en sporen van bewoning anderzijds. De eerste waren in
profiel te herkennen aan een laag onverstoord veen met daarboven vergraven veen doorspekt met klei
waarin archeologische vondsten werden aangetroffen. In Verrebroek Bufferzone (CAI-39039) werden in 1996
vele tientallen kuilen aangetroffen met een vierkante tot rechthoekige vorm en met een lengte van ca. 1,5
meter (Van Roeyen 1997). Het betreft vermoedelijk zandwinningskuilen die volgens het aardewerk in de
vulling in de tweede helft van de 13de eeuw te plaatsen zijn. In zone 99/IIB (CAI-156932) werden 16de
eeuwse sporen van bewoning aangetroffen, met name drie woningen en een schuur, waarvan de
constructieresten (i.e. fundamenten en vloeren) bewaard waren.
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Tijdens de archeologische opvolging van de havenwerken voor het Deurganckdok te Doel (CAI-39066) door
ADW werden naast verschillende steentijdvindplaatsen ook sporen gevonden van een vermoedelijk 15de
eeuws haventje vlakbij de Schelde, op 400 meter ten noorden van de Tonnekin/Deurganck (DoelDeurganckdok-sector A) (Ervynck et al. 2007; Florizoone & Van Hove 2007; Baetens 2007). Het gaat onder
meer om verschillende grachten en greppels die een perceelscomplex vormden en een geul die aansloot op
de Schelde. Daarnaast werd tijdens deze havenwerken in 2000 in een oude verzande geul (de Deurganck)
een uitzonderlijk goed geconserveerd wrak van een laatmiddeleeuws vrachtschip (type kogge) aangetroffen.
In 2002 werd een tweede, fragmentarisch bewaarde kogge aangetroffen. De bouw van beide schepen zou te
dateren zijn in de eerste helft van de 14de eeuw. Recent werd besloten beide kogges te onderwerpen aan
een grootschalig wetenschappelijk onderzoek (Vandevorst & Jacobs 2014, zie ook http://kogge.be/).
De onderzochte zone te Plas Drijdyck (CAI-155819) (Van Roeyen et al. 2004) bevindt zich in het westelijke
deel van de Kallopolder. In 2002 en 2003 werd het gebied archeologisch en paleolandschappelijk gescreend,
naar aanleiding van de aanleg van een natuurcompensatiezone. Dit onderzoek bestond uit een
oppervlakteprospectie en landschappelijke boringen. Aan de hand van de veldprospectie werd vastgesteld dat
het dekzand in het zuidelijke deel van het gebied regelmatig werd aangeploegd, waardoor onder meer een
bakstenen vloer en concentraties van (bouw)ceramiek konden worden waargenomen, te dateren in de 15 de 16de eeuw. Op basis van de boorresultaten kon men deze zones preciezer aflijnen. Meer naar het noorden van
het gebied waren de overstromingspakketten dikker en bevond zich zelfs plaatselijk daaronder nog een
veenpakket. Op deze locatie werd het laatmiddeleeuws loopvlak afgedekt en bijgevolg niet aangeploegd.
De eerste fase van Beveren Singelberg bestond uit het opwerpen van een heuvelkern en gebouw vanaf het
begin tot het midden van de 12de eeuw. Gedurende de tweede helft van de 12de tot de 13de eeuw werd de
site uitgebreid, waarbij de nederzetting werd opgehoogd en opnieuw versterkt door een gebouw dat pas na
midden van de 13de eeuw werd opgegeven. De derde fase werd vervolgens ingezet door de bouw van een
donjon die tot het midden van de 16de eeuw bleef functioneren. De laatste fase betreft de bouw van een
kasteel vanaf de tweede helft van de 14de tot de 16de eeuw. Pas in het midden van de 17de eeuw werd dit
kasteel afgebroken. Vandaag de dag is er enkel nog een ophoging in het landschap te zien. Het wordt niet
uitgesloten dat deze locatie een belangrijke rol speelde in de landschapsontwikkeling binnen het
projectgebied. Historische gegevens wijzen er immers op dat de heren van Beveren in grote
ontginningswerken investeerden, meer bepaald een uitgestrekt ontginningsblok van ca. 16 km² ten
noordwesten van hun mottekasteel.
Te Verrebroek Logistiek Park Waasland (CAI-210259) kwamen globaal twee grootschalige greppelcomplexen
aan het licht. De oudste was te dateren voor de inundatiefasen van de 14 de eeuw. De andere greppelsysteem
dateerde van na het einde van de overstromingen (Cryns et al. 2014). De kans is groot dat deze structuren
met veenontginning van het landschap in relatie moet worden gebracht, net zoals te Doel Deurganckdok
sector C (CAI-39068), Verrebroek Oostelijke kaaimuur (CAI-39040) en Verrebroek VDIb/97/gracht (CAI151706). Momenteel is het vervolgonderzoek nog lopende daarin zijn onder meer ook 14C-dateringen op het
greppelcomplex opgenomen.
Laatmiddeleeuwse sites waarop een hoeve werd opgetrokken en die eventueel langer in de toekomst
doorleefden zijn: Merksem BoekenBerg 2 (CAI-104764), Beveren Waterhoef (CAI-39141), Kallo-Beveren Fort
van Kallo/Hof ten Damme (CAI-39064), naast Verrebroek Zone 99B (CAI-156932).
Tijdens de late middeleeuwen werd op sommige plaatsen ook reeds de basis gelegd voor parochiale kerken
die eventueel nog steeds in het landschap te zien zijn: Antwerpen Sint-Laurentius (CAI-104708), Doel OLVHemelvaart parochiekerk (CAI-39051), Kallo-Beveren Sint-Petrus en Paulus parochiekerk (CAI-39059),
Kieldrecht Sint-Michiel parochiekerk (CAI-39060).
Ten slotte vermelden we het Lefèbvre-dok 1 (Steenborgerweert) (CAI-100216) met de vondst van vijf
typische rivier- of vrachtschepen. Uit onderzoek blijkt dat zij allen uit de 13de eeuw stammen (Van Strydonck
& De Mulder 2000).
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3.4

DE POST-MIDDELEEUWEN (16e-20e eeuw)

3.4.1

Archeologische vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd (16e-18e eeuw)
Het Havengebied telt volgens de CAI 48 vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd, hiervan duiden een achttal records
op de aanwezigheid van een nederzetting/bewoning.

30

Q.000910.1120 | Vervolgstudie Erfgoed Haven

De locaties Antwerpen Oorderen (CAI-366150), Antwerpen Austruweel 1 (CAI-366161), Hoboken
Moretusborg (CAI-366139) en Lillo Lillo3 (CAI-366142) werden op basis van historisch onderzoek
geregistreerd. Recent (2016) vond ter hoogte van de vindplaats Oorderen (CAI-366150) ook een
vondstmelding plaats. Deze melding vond plaats nadat bij graafwerken op de de voormalige Opel-site in de
Ordamstraat menselijke resten werden ontdekt. Naast menselijke beenderen werden ook fragmenten van
vloeren en/of daktegels, gedraaid aardewerk, ijzeren nagels en dierlijk bot verzameld. Deze vondsten behoren
wellicht tot de dorpskern van het inmiddels verdwenen polderdorp Ooderen, waar de kerk en de
begraafplaats een centrale plaats innamen. De archeologische controle na de vondstmelding toonde eveneens
de ligging van de vondsten op reeds ca. 1,2 m onder het huidige wegdek, terwijl er hier sprake zou zijn van
meerdere meters ophogingslagen. Hieruit blijkt duidelijk dat er steeds waakzaam dient te worden omgegaan
met bouw- en infrastructuurwerken die reeds op geringe diepte zouden plaatsvinden.
De andere
vindplaatsen waarbij restanten van bewoning werden vastgesteld zijn: Verrebroek VDII/98/kuil 6 (CAI151702), Verrebroekdok westelijke kaaimuur (CAI-39048), Verrebroek Plas Drijdyck (CAI-155819) Verrebroek
Zone 99A (CAI-156931) en Doel Engelse Steenweg I (CAI-31840).
Daarnaast maakt de CAI ook melding van 24 fortificaties/verdegingselementen in het havengebied, deze
komen aan bod in het historisch luik van deze studie. Onderstaande lijst gefet een overzicht.

32598 De Klinge

Spaans Kwartier / Fort Bedmar

fort

39064 Kallo-Beveren

Fort van Kallo/Hof ten Damme

fort

39075 Kallo-Beveren

Fort Liefkenshoek

fort

39087 Doel

Schans Crevecoeur

schans

39088 Doel

Schans Dwars-in-de-weg

Schans

39092 Kallo-Beveren

Fort De Perel

fort

39094 Kieldrecht

Fort Sint-Antoniushoek

fort

39097 Verrebroek

Fort van Verrebroek

fort

39170 Meerdonk

Fort Spinola

fort
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151575 Kieldrecht

Fort Kieldrecht

fort

160760 Berendrecht

Fort van Sint-Filips

fort

366061 Lillo

Fort Lillo

fort

366061 Lillo

Fort Lillo

fort

366063 Zwijndrecht

Fort Sainte Marie

fort

366072 Antwerpen

Spaanse Vest 1

fort

366073 Antwerpen

Noordkasteel

fort

366098 Hoboken

Lasalle

wal

366144 Antwerpen

Fr. Hendrik

fort

366149 Antwerpen

La Croix

fort

366159 Antwerpen

Fort St-Jacques

fort

366160 Antwerpen

Schans 2-6

fort

366352 Antwerpen

Vestingsmuur 3

wal

366353 Antwerpen

Vestingsmuur 2

wal

366354 Antwerpen

Spaanse vest 14

wal

366355 Antwerpen

Spaanse vest 15

wal

366356 Antwerpen

Spaanse vest 16

wal

366362 Antwerpen

Noorderkasteel 1

fort

Het havengebied telt ten slotte twee geregistreerde kerken en één kapel:
39053 Doel

Kapel van OLV der Polders

kapel

39051 Doel

OLV-Hemelvaart parochiekerk

kerk

Parochiekerk Sint-Benediktus-Haven

kerk

104760 Lillo

3.4.2

Archeologische vindplaatsen uit de Nieuwste Tijd (19e-20e eeuw)
De vindplaatsen uit de nieuwste tijden binnen het havengebied kwamen naar aanleiding van historisch-,
luchtfotografisch onderzoek of door controle van werken in het inventarisatieproject terecht. Het gaat vrijwel
alleen om versterkinginfrastructuren die verwijzen naar aanwezigheid van een verdedigingselement (wal,
schans, bunker, verdedigingslinie, dijk, fort). Onderstaande lijst geeft hiervan een overzicht.
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39092

Beveren

19de eeuw

Kallo-Beveren

Fort De Perel

160021

Antwerpen

19de eeuw

Antwerpen

Haven-Scheldedijk (N163)

160320

Stabroek

20ste eeuw

Stabroek

Antwerpen-Turnhoutstellung 89

160322

Stabroek

20ste eeuw

Stabroek

Antwerpen-Turnhoutstellung 91

162204

Stabroek

20ste eeuw

Stabroek

Antwerpen-Turnhoutstellung
Z005

366151

Antwerpen

20ste eeuw

Antwerpen

Schans 2-1

366152

Antwerpen

20ste eeuw

Antwerpen

Schans 2-2

366153

Antwerpen

20ste eeuw

Antwerpen

Schans 2-3

366154

Antwerpen

20ste eeuw

Antwerpen

Schans 2-4

366155

Antwerpen

20ste eeuw

Antwerpen

Schans 2-5

366361

Antwerpen

19de eeuw

Antwerpen
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CONTEXT
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HOEVE
De gebouwengroep werd als herenhoeve opgetrokken in
1851 door hertog Prosper van Arenberg na de indijking van de polder. De gebouwen en de inboedel van de
maalderij zijn beschermd als monument sinds 1982. Op
twee van de schuren na is het hele complex bewaard.
Het complex bestaat momenteel uit woonhuis met haaks
erop aangebouwd bedrijfsgebouw (nr. 8), twee grote
langsschuren symmetrisch tegenover elkaar, ten zuidoosten ervan en twee paardenstallen, parallel aan het
huis, eveneens ten zuidoosten ervan. Laatstgenoemde
constructies zijn bij de opsplitsing van de hoeve in drie
afzonderlijke eigendommen verbouwd tot woonhuizen
met autobergplaats (nr. 5 en 7), zogenaamd ‘Groothof ’
en ‘Prosperhoeve’.
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Belgische Dreef 5 (bouwkundig erfgoed)

Belgische Dreef 6 (bouwkundig erfgoed)

schuur A (bouwkundig erfgoed)

Belgische Dreef 7 (bouwkundig erfgoed)

SITUERING
NR. 5.’GROOTHOF’ bestaande uit woonhuis en
grote bergschuur aan de overzijde van de straat, ten
noordoosten ervan. Verankerde bakstenen constructies.
Onder hetzelfde afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de
straat, Vlaamse pannen) bevinden zich het woonhuis,
het koetshuis en de stallingen. Eenvoudige rechthoekige
muuropeningen: beluikte vensters, deur en twee
koetspoorten. Zijgevels met muurvlechtingen uitgewerkt.
Grote vierbeukige polderschuur van zeven traveeën onder
afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten).
Een van de langsmuren nog grotendeels van hout.
Topgevels met muurvlechtingen.

NR. 6. ‘PROSPERHOEVE’ eveneens bestaande uit
woonhuis en grote bergschuur aan de overzijde van de
straat. Verankerd bakstenen woonhuis onder afgewolfd
zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien).
Muuropeningen thans grotendeels gewijzigd. Zijgevels
met muurvlechtingen.
NR. 7. Geen beschrijving voorhanden
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Belgische Dreef 8

Bedrijfsgebouwen van de Maalderij

Haverpetmolen | beeld Freddy Buys

Maalstoel met twee graanmolens | beeld Freddy Buys

NR. 8. Verankerde bakstenen bedrijfsgebouwen op
L-vormige plattegrond. Aan de noordzijde, hoofdvleugel
met woonhuis van tien traveeën en één bouwlaag
onder wolvdak (leien, nok loodrecht op straat)
met dakkapelletjes. Ten oosten, haaks aangebouwd
bedrijfsgebouw van vier traveeën onder afgewolfd
snijdend zadeldak (nok parallel aan de straat). Woonhuis
met zeven traveeën brede erfgevel. Getoogde vensters
en deuren met roedeverdeling; behouden duimen.
Achtergevel van tien traveeën waaronder zeven van
het woonhuis met onder meer drie blinde vensters
en twee gekoppelde, hoger geplaatste venstertjes
links. Drie linkertraveeën achter de bedrijfsruimte en
twee zijtraveeën met gelijkaardige vensters en deur.
Interieur met machinekamer en smidse, afgedekt
met troggewelfjes. Machinekamer achtereenvolgens

ingenomen door stoommachine, armgasmotor en
huidige monocilindrische dieselmotor (gemerkt
Otto Deutz, nr. 82668). Bedrijfsgebouw geleed door
dunne steunberen. Straatgevel met brede inrijpoort en
laadvenster met katrol. Erfgevel met drie dichtgemetselde
rondboogpoorten rechts en drie hoog geplaatste getoogde
venstertjes links. Oorspronkelijk melkerij, later gebruikt
als noodkerk (zie bewaard smeedijzeren kruis op de nok),
daarna maalderij. Technische infrastructuur integraal
bewaard. Noordzijde van driebeukige begane grond
voorzien van intacte houten maalstoel met onderliggende
transmissie naar achterliggende machinekamer. Maalstoel
met twee graanmolens met kunststenen, houten kisten en
vultrechters, twee haverpletmolens met walsen gevat in
een ijzeren gestel met houten bekleding en vultrechters
(gemerkt François Ceesbergen, La Ferté-sous-Jouarre

Prosperhoeve aan het begin van de 20ste eeuw | bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed

Schuur tussen 1960 - 1970

Prosperhoeve aan het begin van de 20ste eeuw | bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed

Nieuwbouw

VERDWENEN GEBOUWEN
en Ganz & Comp., Budapest-Ratibor, gedateerd 1886).
In rechterbeuk recentere hamermolen (desmembrator)
en zuigfilter. Elevators en stortkokers verbonden met
zolder. Op zolder, onder sporenkap met ontdubbelde
spanten, tarwekuiser voor broodmeel en een builmolen.
Strosnijmolen en twee oliekoekbrekers (één exemplaar
gemerkt W.N. Nicholson & Sons Ltd., New Arch,
England), worden met de hand aangedreven. De hier
eveneens ondergebrachte schrijnwerkerij met autonome
aandrijving (elektromotoren) is recent verdwenen.
De hoofdvleugel met het woonhuis maken geen deel uit
van het oorspronkelijke ontginningscentrum. Volgens
de leggers uit 1856 is er sprake van een ‘nouvelle
construction’, maar de bijhorende mutatieschets
ontbreekt. Het complex is wel aanwezig op de schets van
1893.

Op onderstaande foto’s zien we zowel de middelste
schuur als de oostelijke schuur. Opvallend is het feit dat
drie schuren niet identiek waren. De middelste schuur
heeft een opvallend hogere topgevel met verschillende
openingen. Het onderscheid is overigens ook al zichtbaar
op het schilderij dat de oorspronkelijke toestand verbeeld.
Op die afbeelding zien we o.m. een windmolen (Stenen
stellingsmolen) en molenaarshuis. Er is tot op heden geen
enkel bewijs dat deze molen ook effectief heeft bestaan.
Naast de schuur zien we nog een houten aanbouw,
wellicht een rosmolen.
Daarnaast verdween ook het oorspronkelijke
woonhuis. Het werd vervangen door een nieuwbouw
in historiserende stijl met afwijkende inplanting en
grondplan.
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PROSPERHOEVE + Grenspark Groot - Saeftinghe

Maintitle 24pt

PROSPERHOEVE + Prosperpolder Zuid

rol prosperhoeve

Visie

txt 18pt

Hedwigepolder

Pompstation
Hooghuis

Prosperpolder
Noord

Jeugdcentrum ...
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PROSPERHOEVE + RUP Prosperdorp

PROSPERHOEVE + RUP Prosperdorp | onthaalfunctie voor Prosperhoeve
1634 Prosperpolder
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ONTWIKKELING
Prosperhoeve is eigendom van het agentschap
Waterwegen & Zeekanaal. De omliggende terreinen
en gebouwen zijn eigendom van de Vlaamse
Landmaatschappij.
In de omgeving wordt het Interreg - project ‘Grenspark
Groot-Saeftinghe’ ontwikkeld, een Europese
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Ten
zuiden van de site (Prosperpolder Zuid) wordt een
vogelleefgebied gecreëerd
Momenteel zijn ook verschillende partijen actief op en
rond de Prospersite:
> Opmaak van een RUP voor Prosperdorp
(Atelier Romain)
> Herbestemming van de site
(vzw Prospersite)
> Opmaak van een beheerplan
(gemeente Beveren)

12

Omdat verschillende partijen reeds bezig zijn met de
herbestemming van de site en de toekomstplannen voor
de site als geheel, richt het ontwerpend onderzoek zich op
één deelaspect van de herbestemming nl. de problematiek
van de 3 schuren.
Om de samenhang van de site te begrijpen is de
aanwezigheid van de drie schuurvolumes cruciaal. Slechts
één van de schuren is bewaard en komt in aanmerking
voor herbestemming. Het onderzoek zou zich toespitsen
op 2 aspecten:
> Herbestemming van de bestaande schuur
> Constructies op de locaties van de twee verdwenen
schuren

Afbakening van de bescherming als dorpsgezicht

Directe nabijheid van Prosperdorp

Bewaard hekwerk en verhardingen rond de ‘Vollemansschuur’

Prosperdorp

RANDVOORWAARDEN
JURIDISCH | De hele site is beschermd als dorpsgezicht
sinds 1982 (OO000503). De maalderij (Belgische dreef
nr. 8) is beschermd als monument, inclusief de gehele
inboedel van de zijvleugel.
Het gebied heeft als momenteel gewestplanbestemming
‘reservegebied voor bufferzone’ (7/11/1978). Een RUP
voor Propserdorp als geheel is in opmaak.
BEWONERS | De site is in het kader van de opmaak van
het RUP besproken in de dorpscafés. Vanuit de bewoners
kwamen volgende randvoorwaarden / aandachtspunten
naar voor:
> Nieuwe activiteiten worden het liefst buiten de
dorpskern geconcentreerd.
> Bijkomende bewoning kan enkel indien die een plaats
krijgt op bestaande bebouwde sites (bv. hoeves)
> De bewoners zijn zich bewust van het potentieel van de
site.
> Belangrijk is dat de rust van het dorp wordt bewaard.

MOBILITEIT | Binnen het RUP zal ruimte voorzien
worden voor een parking. Het is uitdrukkelijk de
bedoeling dat het parkeren geconcentreerd wordt op die
plek.
Er moet rekening mee gehouden worden dat de site erg
afgelegen ligt (een half uur van de stad Antwerpen).
Dit betekent dat de site zal moeten beschikken over een
zekere aantrekkingskracht en voldoende activiteiten moet
bieden om minstens een halve, en bij voorkeur een hele
dag door te brengen.
Door de bijzonder ligging is Prosperdorp moeilijk
bereikbaar met de fiets. Nochtans is het een mooi gebied
om te fietsen.
Er is geen openbaar vervoer.
KOSTPRIJS |De meeste van de voorgestelde
ontwikkelingen zijn niet of slechts marginaal economisch
rendabel. Er moet een financierings- en uitbatingsmodel
worden opgezet dat een lange termijn houdbaar is.
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VARIANTEN
Tijdens de workshop kwamen verschillende denkpistes aan bod. Gezien de
omvang van de site zijn combinaties tussen verschillende bestemmingen mogelijk
en zelfs wenselijk. Er wordt van uit gegaan dat zowel het poldermuseum als het
natuuronthaalcentrum vaste onderdelen zijn van het ontwerp. De ontwerpen
verschillen vooral wat betreft het accent dat op één van beiden gelegd wordt en de
bijkomende activiteiten die een plaats krijgen.

Natuuronthaalcentrum met poldermuseum/landbouwbelevingscentrum
De combinatie heeft als voordeel dat ze optimaal kan inspelen op bv.
schoolgroepen (plattelandsklassen) die elders in Propserdorp logeren. Hierdoor
is er ook voldoende activiteit tijdens weekdagen. Bovendien kan een deel van
infrastructuur gedeeld worden (bv. leslokaal / projectieruimte)

Korte keten landbouw
De focus ligt op de integratie van alle aan landbouw gekoppelde functies.
Natuuronthaal heeft een eigen plek op de site. Mogelijkheden om te logeren e.d.m.
worden enkel voorzien buiten de schuren (bv. in de woonhuizen).

Natuuronthaalcentrum met recreatiemogelijkheden
De nadruk in dit ontwerp ligt op het aanbieden van een volledig toeristischrecreatief aanbod. Een all-weather speelparcours, mogelijkheden om te logeren,
ruimte voor events, een gastronomisch restaurant e.d.m. zorgen door een
recreatief aanbod het jaar door. Verhuurdiensten en animatie zijn vaste onderdelen
van het aanbod.
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PRINCIPES
>> Realisatie van de historische structuur staat voorop
(3 volumes met tussenweiden).
>> De nieuwe volumes worden gerealiseerd in
hedendaagse materialen en bij voorkeur met een
eenvoudige constructie.
>> Overbrengen van oude schuren van elders in de polder
doet afbreuk aan het unieke karakter van de site.
>> Behoud en herstel van de aanwezige erfgoedwaarden.
>> Om mogelijk sluipverkeer in het dorp terug te dringen,
is het wenselijk de Belgische dreef te knippen aan de site.
>> De relatie met andere delen van het dorp (kerk / dijk)
is een belangrijk aandachtspunt.

>> Low cost | bezoekers voor het natuurgebied zoeken
naar een bepaalde eenvoud en ongedwongenheid die een
plaatsje moet krijgen in het ontwerp.
>> Tijdelijkheid | Het gebied is bij uitstek een goedweerbestemming. Een aantal diensten/activiteiten
kunnen het best seizoensgebonden worden uitgebouwd.
Dit brengt wel een noodzaak voor bv. bergruimte mee.
>> Het ontwerp van de buitenruimte sluit aan bij de
andere keuzes (bv. een weide naast de stal, een ligweide /
speelweide naast het onthaal…
>> Flexibiliteit | Minstens een deel van de site moet
multifunctioneel inzetbaar zijn (bv. schuilruimte bij slecht
weer, overdekt plein,…)
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Natuuronthaalcentrum met poldermuseum/
landbouwbelevingscentrum
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Zowel de nieuwe natuurontwikkelingen rond de haven
als de mogelijke realisatie van het Grenspark Groot
Saeftinge hebben nood aan geschikte onthaalinfrastructuur. Deze functie wordt in elke optie geïntegreerd
en sluit telkens aan bij een ander thema, ofwel educatie, korte keten of recreatie. In deze variant wordt
het natuuronthaalcentrum versterkt door de museale
ontwikkeling van de maalderij en de nieuwe ontwikkeling van een poldermuseum/belevingscentrum.
Doelgroep | scholen, groepen, specialisten, hobbyisten,
geïnteresseerden in de streek ...
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HISTORISCHE KOERASSEN
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WEIDE

ONTHAAL + KLASSEN

MOESTUIN

NATUUR + MUSEUM

Natuureducatiefcentrum Grenspark Kempen-Broek

Houtloods, Bedaux de Brouwer Architecten, Tilburg (NL)

Belgisch rood rund heeft een geschiedenis die gaat tot het Casselse vee +/- 18de eeuw

Wetenschapsmuseum, Renzo Piano, Trento (IT)

SCHUREN | PROGRAMMA
Het museum vertelt de geschiedenis van de Antwerpse
polders, de familie Arenberg en de mensen in de polder.
Het wordt gekoppeld aan de maalderij. Het is niet de
bedoeling een ‘karrenmuseum’ uit te bouwen, maar
een interactief belevingsmuseum, met gebruik van
audiovisuele middelen.

De westelijke schuur kan plaats bieden aan een museum
met linken naar de natuur, landbouw en de streek.

Daaraan gekoppeld gaan de drie schuren dieper in op de
museale en educatieve functie van de site. De oude schuur
wordt gerestaureerd en blijft functioneren als een schuur
bij voorkeur voor historische koerassen of ander vee. De
open ruimte tussen beide schuren wordt een weide.
De middenschuur kan ingericht worden als
onthaalcentrum met bijkomende klasruimte.
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De abdijschuur ‘Ter Doest’ in Lissewege

Parrish Art Museum, Herzog & De Meuron

Glazen boerderij, museum,MVRDV, Schijndel (NL)

Vitra house, Herzog & De Meuron.

SCHUREN | ARCHITECTUUR
De oude schuur wordt volledig gerestaureerd met
aandacht voor de originele structuur.
Het volume van de middenschuur wordt opgebouwd aan
de hand van een robuuste dakstructuur met daaronder
verschillende gesloten ruimtes (klassen, onthaal...)
De westelijke schuur wordt een museum. Opnieuw is
het van belang het volume van de schuur te hernemen.
Er dient bij het ontwerp van de schuur ook rekening
gehouden te worden met zijn nieuwe museumfunctie.
Lichtkokers in het dak van de schuur in combinatie
met een dakterras bieden uitzicht op het landschap
en versterken de visuele link met de omliggende
natuurgebeieden.
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Korte keten landbouw

22

Afhankelijk van de doelgroep kunnen hiervoor twee
versies ontwikkeld worden, een light versie gericht op
zorg en een exclusieve versie gericht op een culinaire
ervaring. In beide gevallen wijzigt de doelgroep maar
de ruimtelijke configuratie wordt gelijkaardig opgebouwd.
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DIEREN
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WEIDE

ONTHAAL + SERRE

TUIN

PRODUCTIE

Hoeve Klein Mariëndaal | zorgboerderij

L’air du temps | restaurant

Hoeve Klein Mariëndaal | zorgboerderij

L’air du temps | restaurant

SCHUREN | PROGRAMMA
De oude schuur wordt gebruikt als stal voor specifieke
dierenrassen, waarvan de productie volledig ter plaatse
wordt verwerkt. De naast gelegen buitenruimte dient als
weide voor de dieren.
De middenschuur wordt deels ingericht als permanent
onthaal voor het natuurgebied met een interactieve
tentoonstelling, mogelijkheid om groepen te
ontvangen en toelichtingen te geven, een eenvoudige
drankgelegenheid die in het seizoen een groot terras
heeft. Ofwel intense productie van groenten en kruiden
voor het restaurant en de verwerking. Een deel van de
schuur wordt ingericht als afdak met multifunctionele
inrichting. De naastgelegen weide wordt een (moes)tuin.

ondergebracht dat beschikt over een aantal semiindustriële installaties voor het verwerken van
landbouwproducten (bierbrouwerij, kaasmakerij,
ijsmaker, industriële keuken, vleesverwerking). Bedoeling
is dat jonge ondernemers hier een stap kunnen zetten
van thuisverwerking naar grootschaliger productie. Aan
de productie wordt een winkeltje gekoppeld waar de
producten te koop worden aangeboden. Eventueel wordt
ook een consumptieruimte voorzien.

In de westelijke schuur wordt een bedrijvencentrum
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Serre en landbouwlaboratorium | Vens & Vanbelle

L’air du temps | restaurant met 5ha tuin

Elementaire structuur serre | Upgrenna nature house, Tailor Made Architects

Micro-brouwerij Coenco

SCHUREN | ARCHITECTUUR
De schuur oude wordt gerestaureerd naar oorspronkelijke
staat.
De middenschuur is herkenbaar door een zichtbare
structuur (bv. hout) die volledig gesloten is door glas.
Hierdoor ontstaat als het ware een orangerie/serre
met onthaalfunctie etc. die volledig aansluit op het
productieve karakter van de site en de (moes)tuin.
In de westelijke schuur wordt een bedrijvencentrum
ondergebracht dat beschikt over een aantal semiindustriële installaties
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Natuuronthaalcentrum met recreatiemogelijkheden
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De drie schuren van de Prospersite worden omgevormd tot een aantrekkelijk onthaal- en recreatiecentrum waarbij beleving centraal staat.
Doelgroep | gezinnen met kinderen, jeugdverenigingen, scholen (bos en natuurklassen), vriendengroepen,...
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AVONTUUR

30

SPEELVELD

ONTHAAL + FEESTHAL

TUIN

LOGIS

Indoor klimparcours (waddenfun.nl)

Natuureducatief centrum Grenspark Kempen-Broek

Minimalehut Diogene, Renzo Piano Building Workshop

Trekkershut (origineelovernachten.nl)

SCHUREN | PROGRAMMA
De structuur van de oude schuur leent zich uitstekend
tot inrichting als indoor avonturenpark. De eisen naar
thermische prestaties e.d.m. zijn beperkt. Op deze
manier wordt een all-weather activiteit gerealiseerd die
een verlengde krijgt op de naastgelegen weide. In het
seizoen of op vraag kan dit verder aangevuld worden
met activiteiten zoals volksspelen, boogschieten,
buitenparcours… Deze keuze zorgt voor een bijzondere
beleving van de schuur zelf en vormt een interessante
aanvulling bij bezoek aan het natuurgebied (zowel in
groep als individueel).
De middenschuur wordt deels ingericht als permanent
onthaal voor het natuurgebied met een interactieve
tentoonstelling, mogelijkheid om groepen te
ontvangen en toelichtingen te geven, een eenvoudige

drankgelegenheid die in het seizoen een groot terras
heeft. Een deel van de schuur wordt ingericht als afdak
met multifunctionele inrichting. De naastgelegen weide
doet dienst als ligweide / terras en is geschikt voor diverse
tijdelijke buitenactiviteiten.
Groepslogies zijn beschikbaar in het centrum van
Prosperdorp. Aanvullend wordt de westelijke schuur
opgebouwd uit trekkershutten. De hutten bieden enkel
basiscomfort (gemeenschappelijk sanitair & douches,
slaapgelegenheid in modules). Ze mikken enkel op
kortverblijf (bv. meerdaagse fietstochten, mensen die
willen dauwtrippen, overnachtingen na avondactiviteit in
het centrum,…
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Bezoekerscentrum Assumburg, Wouter de Haas

La maison des étudiants de marne-la-vallée, Belus & Henoq

Klas | House CG, Architecten De Vylder Vinck Taillieu

Bospaviljoen, Dethier Architects

SCHUREN | ARCHITECTUUR
De oude schuur wordt gerestaureerd naar oorspronkelijke
staat. De bomenrij in het speelveld ernaast is een
herinnering aan het oorspronkelijk beeld van de hoeve.
Bovendien kunnen de bomen ook een spelaanleiding
vormen buiten.
De middenschuur wordt opgetrokken uit materiaal dat
verwijst naar het historisch materiaalgebruik (bv. houten
beplanking).
De logis ter hoogte van de westelijke schuur worden
gestapeld tot een schuurvolume of opgehangen aan een
schuurstructuur en hebben zicht op het natuurgebied.
Ze worden opgebouwd uit natuurlijke materialen die
aansluiten bij het historisch materiaalgebruik in de streek.
Het gebouw krijgt een eigen energievoorziening.
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Wilmarsdonk 1965 (Port of Antwerp)

CONTEXT

KERK
Wilmarsdonk wordt al in 1155 vermeld als “Wilmarsdunc” in een bevestiging van de bezittingen – in
dit geval een stuk grond - van de Antwerpse SintMichelsabdij (Diplomata Belgica 3082). Het toponiem
verwijst naar de familie Wilmaers en Donk (= zandige
opduiking in moerassig gebied). Aanvankelijk was er enkel een kapel aanwezig, vanaf begin 14e eeuw is het een
zelfstandige parochie. De kerk van Wilmarsdonk werd
in de 15e eeuw opgericht. Het dorp deed tevens dienst
als vluchtplaats bij overstromingen. Wilmarsdonk was in
de vijftiende eeuw het dichtst bevolkte dorp ten noorden
van Antwerpen (met c. 86 inwoners per km² in 1437 –
Limberger, 2008: 58) en dit bleef zo in de zestiende eeuw
(ibidem, p. 68). In 1626 kocht de stad Antwerpen de
heerlijkheid over van de Wilmaers. De windmolen van
Wilmarsdonk verdween in 1917 (Bredael & Huyghebaert, 1984, pp. 37; 107-111).
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Wilmarsdonk met molen in 1651 (RAB, Z2/003, Polder van Oosterweel, 1.167)

Wilmarsdonk eind 18e eeuw (Ferraris)

SITUERING
Betreffende de bouwgeschiedenis van de voormalige
Sint-Laurentiuskerk te Wilmarsdonk is weinig bekend.
Haar thans nog bestaande toren dagtekent waarschijnlijk
uit de 15de eeuw. De bouwtijd van het thans verdwenen
transept en koor wordt gesitueerd in de 16de eeuw.
Op 12 maart 1567 werd de kerk door de Calvinisten
grotendeels vernield. De toren van de voormalige SintLaurentiuskerk te Wilmarsdonk (Wilmarsstraat z.n.
RELICT_ID10761) is een massieve, tamelijk gesloten
vierkante westtoren van een vrij aanzienlijke hoogte. Hij
omvat een hoge benedenruimte, drie bovenverdiepingen
en een dakverdieping. Zijn gevelparement bestaat uit
witte natuursteenmetselwerk. De twee verdiepingen
hoge benedenbouw wordt op de vier hoeken gesteund
door twee dubbele en twee enkele vrij massieve
steunberen. Achter de noordwestelijke dubbele
steunbeer bevindt zich de torentrap. De trapruimte
wordt verlicht door schietgleuven. De gevels zijn door
druiplijsten verdeeld in drie horizontale geledingen. De

vrij lage korfboogvormige ingang ligt aan de westkant.
Daarboven bevindt zich een vrij wijde spitsbogige
lichtopening, gevuld met neogotisch maaswerk. De
twee bovenverdiepingen hebben ieder slechts één kleine
rechthoekige lichtopening aan de westzijde, de eerste
bovenverdieping bovendien een schietgleuf aan de zuiden de noordzijde. In de tweede geleding zijn de zuid-,
de oost en de noordgevel versierd met een soort blinde
boogstelling of boogfries. Op de derde verdieping bevond
zich de klokkenkamer. Hier zijn de vier gevels geopend
met smalle en hoge spitsbogige galmgaten, twee aan elke
zijde. Het torendak is een combinatie van een tentdak en
een octogonaal spits torentje. De kerktoren is het enig
overblijfsel en merkteken van het vroegere polderdorp
Wilmarsdonk, dat in de jaren 1960 verdween. Van de kerk
bleef enkel de kerktoren bewaard, de rest werd afgebroken
(Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier
DA002066, Toren Sint-Laurentiuskerk Wilmarsdonk). De
kerk is beschermd sinds 1996 (OA000183).
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Wilmarsdonk eind 19e eeuw (MGI, 1/20.000)

Wilmarsdonk-kerk in haar originele omgeving

CONCLUSIES BEHEERSPLAN1
De toren van de voormalige kerk van Wilmarsdonk is een
zogenaamd ‘ZEN’ monument (zonder economisch nut),
weliswaar zonder erkenning alsdusdanig. Het monument
is uitgegroeid tot een symbool van de oprukkende haven,
maar heeft verder geen betekenis meer. Het is in de
loop van de jaren steeds meer geïsoleerd geraakt binnen
het havengebied. De toren, sinds 1996 beschermd als
monument, bevindt zich in een enclave op de concessie
van het bedrijf Trans Continental Logistics in de zone
tussen Churchilldok en Zesde Havendok.
In 2014 werden onderhoudswerken uitgevoerd in
opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen. Eind 2016
werd een beheersplan opgemaakt voor de toren door
Erfgoed&Visie (zie verder). Dit beheersplan vormt de
basis voor een toekomstige restauratie.
In het kader van ‘Havenland’ worden een aantal
recreatieve routes voorzien door het havengebied.
In deze zone is een uitkijkpunt voorzien aan de Van
Cauwelaertsluis.
1

10

Erfgoed en Visie (2016) Beheersplan Kerktoren Sint-Laurentiuskerk Wilmarsdonk

Door zijn huidige bouwfysische toestand is onderhoud
niet meer voldoende voor het behoud van het monument.
Een grondige restauratie/conservatie van beeldbepalende
elementen is noodzakelijk.
Voor de eenmalige werkzaamheden zal er een
restauratiedossier worden opgesteld, waarvoor een
erfgoedpremie wordt aangevraagd. De eenmalige
werkzaamheden zijn voorzien in 2017.
De voorziene werkzaamheden worden opgesplitst per
onderdeel.

1899 (Fotograaf onbekend)

1965 (Fotograaf onbekend)

1966 (Fotograaf onbekend)

2009 (Bingmaps)

Restanten zijbeuken

Toren

Overeenkomstig de geformuleerde doelstellingen
beperken de werkzaamheden zich tot het consolideren
van de constructie en het voorkomen van verder verval.
Er wordt geen volledige restauratie uitgevoerd, de
muren worden beschouwd als een laatste restant van het
voormalige schip, waarbij herstel niet meer mogelijk is.
De volgende ingrepen zijn noodzakelijk om een verder
verval te voorkomen:
>> Enkele ijzeren en houten elementen verwijderen
>> Het herstel van de muren beperkt zich tot het
herplaatsen van loszittende bakstenen en voegen.
>> Afdekken van de muren tegen waterinsijpeling.
>> Loszittende elementen worden herbevestigd met een
kalkmortel. Op de plaatsen waar er geen dekstenen meer
aanwezig zijn worden nieuwe dekstenen voorzien.
>> Om vervolgschade te beperken worden alle
raambruggen ontroest en herschilderd.
>> Planten die op termijn schade kunnen veroorzaken
worden verwijderd en het metselwerk hersteld.

De instandhoudingswerken van de toren focussen zich
voornamelijk op het herstel van de gevel. Verweerde
zones die op korte of langere termijn tot bouwfysische
problemen zullen leiden worden hersteld. Herstel
van het parement zal hoofdzakelijk gebeuren met een
natuursteenmortel of verharding van de natuursteen.
Scheuren worden versterkt met wapeningsstaven en
hervoegd. Ontbrekende delen en waterafwerpende
elementen worden hersteld met nieuwe Gobertange
natuursteen. Het voegwerk zal plaatselijk hersteld worden
met een kalkmortel.
Aan de galmgaten is het baksteenmetselwerk plaatselijk
matig tot sterk verweerd. Het metselwerk wordt hersteld.
De galmborden worden nagekeken en volledig vernieuwd
met nieuwe leien en gevelaansluitingen.
De restanten van het pleisterwerk op de toren (afwerking
vroeger schip) worden bewaard. Reiniging van de gevel
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Oostgevel (Beheersplan, Erfgoed & Visie, 2016)

Zuidgevel (Beheersplan, Erfgoed & Visie, 2016)

wordt niet voorzien overeenkomstig de restauratievisie.
Ankers, raambruggen en het uurwerk worden ontroest en
herschilderd.

De restanten van de bliksemafleiding worden verwijderd.
Onzorgvuldig invulmetselwerk wordt verwijderd en
wordt opnieuw uitgevoerd. De grote openingen worden
dichtgemaakt met een claustra metselwerk. Zodat
verluchting en verlichting mogelijk blijft. Deze delen
worden gevoegd. Het voegen is belangrijk voor het
behoud van het metselwerk zodat er zich geen vuil en
vocht tussen de stenen kan vormen.

Het gotisch raamwerk is grotendeels weggevallen
en dichtgemaakt met een plaat. Dit raam wordt
overeenkomstig de restauratievisie niet hersteld maar
geconserveerd. De opening wordt dichtgemetseld met
een baksteen om de toren duurzaam af te sluiten (cfr.
metselwerk in het portaal) en te beschermen.
Het maaswerk zal zichtbaar blijven langs de buitenzijde.
Ook de opening in de oostzijde (oorspronkelijke
doorgang naar het schip) wordt dichtgemaakt en in een
claustraverband gemetseld om verluchting in de toren
mogelijk te houden. Dit principe wordt doorgetrokken
naar alle raamopeningen. Het dichtmetselen van de
openingen is noodzakelijk om het gebouw waterdicht te
maken waardoor het niet verder kan aftakelen.
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Westgevel (Beheersplan, Erfgoed & Visie, 2016)

Noordgevel (Beheersplan, Erfgoed & Visie, 2016)

Dak

Interieur

Het dak wordt integraal gerestaureerd vanwege de
herkenningsfunctie binnen een ruimer gebied. De
huidige dakbekleding (leien, tijdelijke herstellingen en
aansluitingen) wordt verwijderd. Na nazicht en herstel
van de dakstructuur, bebording en kroonlijst - met
optimaal behoud van oorspronkelijk materiaal - worden
er nieuwe natuurleien voorzien. Aansluitingen en
noordbomen worden uitgevoerd met lood. Killen in zink.
De kroonlijst wordt opnieuw herschilderd.
De houtconstructie wordt eveneens behandeld tegen
insecten. De oorspronkelijke dakkapel wordt hersteld.
Het kruis wordt nagekeken, gerestaureerd en opnieuw
bevestigd. Omwille van zijn signaalfunctie wordt de bol
opnieuw verguld.
De bliksemafleider van de toren wordt hersteld. Het dak
wordt voorzien van klimhaken zodat deze toegankelijk is
voor nazicht en onderhoud.

Het interieur wordt in het algemeen grondig opgekuist in
functie van de werken maar niet hersteld of teruggebracht
naar zijn oorspronkelijke toestand. Werken in het
interieur beperken zich tot herstel van probleemzones:
•
scheuren worden hersteld
•
opleg van moerbalken worden hersteld
•
hervoegen van herstelde zones
•
herstellen van metselwerk
De toren wordt in de huidige toestand bewaard. Herstel
van pleisterwerk en kaleizones worden niet voorzien.
Moerbalken en kinderbalken worden gecontroleerd en zo
nodig hersteld. In functie van een optimale luchtcirculatie
in de toren worden er laufferroosters op de tweede
verdieping geplaatst alsook op het klokkenluik.
De metalen I-profielen worden ontroest en herschilderd.
De spiltrap is plaatselijk onstabiel. Enkele ingescheurde
treden worden hersteld en bijkomend verstevigd.
Weggevallen onderdelen in het metselwerk van de
spiltrap worden opnieuw aangevuld.
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bestaande toegang, eigen foto, april 2017
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bestaande omgeving, eigen foto, april 2017

vochtige gevel door opspattend water (Beheersplan, Erfgoed & Visie, 2016)

Omgeving

Toegankelijkheid

Opschothout en bomen van de site worden verwijderd. Er
wordt een kasseistrook rondom de toren en de zijbeuken
geplaatst in functie van opspattend water en onderhoud
van de omgeving. Om de kerktoren voldoende te kunnen
beschermen wordt er een degelijke omheining met
poort voorzien. De omgeving wordt genivelleerd en
nadien opnieuw ingezaaid in functie van onderhoud. De
verharding in beton wordt verwijderd.

Er zal een nieuwe toegang tot de toren gecreëerd worden
aan de oostzijde in het nieuwe invulmetselwerk. Om de
toegang van de toren te verbeteren, wordt hier een trap
voorzien omwille van het niveauverschil tussen binnen en
buiten.
In de toren worden ladders met bordessen voorzien om
de torenspits in de toekomst te kunnen inspecteren en
indien nodig te herstellen. Deze ladders zullen vertrekken
vanaf de tweede verdieping. De niveaus tot verdieping 2
zijn bereikbaar via de historische spiltrap.
Er worden vogelweringsnetten voorzien aan de galmgaten
en de schietgaten.
Er zal ook een infobord voorzien worden. Publieke
ontsluiting van het interieur van de toren is niet voorzien
op dit moment.

Het religieus karakter van het gebouw, eigen foto, april 2017

afbakening van de bescherming

terrein enkel toegankelijk onder toezicht, eigen foto, april 2017

RANDVOORWAARDEN | Juridisch , exploitatie & mobiliteit
De site is beschermd als monument sinds 1996
(DA002066 / OA000183).
De toren ligt buiten de concessie van TCL en is
eigendom van het Havenbedrijf. Het gebied heeft als
gewestplanbestemming ‘havengebied’. De toren ligt
(momenteel) niet in SEVESO-gebied
>> De site dient afgeschermd te worden van buitenaf.
Veiligheid (van eventuele bezoekers) en beveiliging (van
de goederen en mensen op het terrein) zijn erg belangrijk.
>> De operaties op het terreinmoeten gegarandeerd
kunnen worden. Momenteel wordt er ’s nachts en in het
weekend niet gewerkt. Dit wil ook zeggen dat er geen
toezicht is.
>> Het is niet te voorspellen hoe de operaties in de
toekomst zullen evolueren. Dit geldt zowel voor het
bedrijf zelf als voor de context.
>> Er is slechts beperkte behoefte aan verlichting omdat
er enkel overdag wordt gewerkt.

>> Het religieus karakter van het gebouw bemoeilijkt de
gebruik binnen een internationale logistieke context.
>> Bij hergebruik binnen de exploitatie van het logistiek
bedrijf moet rekening gehouden worden met de strenge
normen inzake sanitair, kleedruimtes,…
>> Ondanks het grote gabariet aan de wegenis is er
vaak schade door aanrijdingen met voertuigen. Bij de
toekomstige heraanleg van de straten in asfalt zijn geen
fietspaden voorzien.
>> De site is momenteel niet eenvoudig bereikbaar met
het OV of de fiets. Er zijn geen fietspaden of voetpaden.
De beste bereikbaarheid is van op de Noorderlaan.
>> Het is niet mogelijk om de site zonder begeleiding te
betreden. Vrije toegang voor individuele bezoekers is
niet mogelijk, ook niet wanneer dit fysiek haalbaar zou
zijn (aparte toegang). Sommige operaties op het terrein
vereisen een zekere discretie.
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BASISMAATREGELEN
Momenteel lopen geen concrete plannen om iets te doen rond de toren van
Wilmarsdonk. In de case wordt nagegaan of en onder welke voorwaarden een
herbestemming van de toren mogelijk is en/of andere opties mogelijk zijn met het
oog op een toekomstige restauratie.
Daarnaast kunnen er drie basismaatregelen genomen worden die een grote
meerwaarde creëren op korte termijn. Anderzijds zijn deze interventies ook
relevant bij elke herbestemming relevant zijn, alsook kunnen uitgevoerd worden
als een minimale ingreep met een grote meerwaarde op korte termijn.

1 Vrij zicht vanaf de openbare weg
Momenteel is de toren slechts beperkt zichtbaar van op de openbare weg. Met
enkele kleine ingrepen kan er voor gezorgd worden dat de toren beter zichtbaar
wordt.
2 Attractieve omheining
De bestaande omheining is, zoals ook vermeld in het beheersplan, dringend aan
vervanging toe. Een nieuwe omheining kan de kerktoren een gepaste omkadering
bieden.
3 Technische toren
De toren van Wilmarsdonk blijft het hoogste gebouw van dit deel van de haven.
Die positie als toren kan gebruikt worden voor het bevestigen van bv. verlichting,
GSM-antennes, WIFI, … Voordeel van dergelijke toepassing is dat ze ook geld kan
opleveren. Momenteel staat er naast de toren een GSM-mast op de terreinen van
TCL (sinds 2009).
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PRINCIPES
>> Om de kerktoren vanop de openbare weg beter
zichtbaar te maken, is het opportuun om verstoringen
te verplaatsen (GSM-mast) en de zichtlijn ter hoogte
van de Wilmarsstraat vrij te houden door het weren van
containers en de inrit te verleggen. Daarbij aansluitend
is het wenselijk een informatiepaneel te koppelen aan
deze vrije zichtas op de kerk zodat voorbijgangers de kerk
vanaf de straat kunnen bewonderen en tegelijk een beeld
krijgen van de geschiedenis van deze unieke site. In het
kader van Havenland werd een catalogus opgemaakt van
recreatieve infrastructuur (bv. infoketen, infoborden,
uitkijkpunten e.d.m.). Het verdient aanbeveling om
eventuele infrastructuur volgens deze huisstijl te laten
uitvoeren.

>> De omheining kan vervangen worden door een
geweven decoratieve draad (Lace Fence). In principe
kan met deze techniek elk type afbeelding worden
gerealiseerd. Zo zouden bv. de skyline van het vroegere
polderdorp, de huizen rond de kerk of bewoners kunnen
worden afgebeeld op de omheining.
>> Het plaatsen van antennes sluit aan bij
de oorspronkelijke rol van de torens als
communicatiemiddel van tijd, gebeurtenissen e.d.m..
Heel wat kerktorens worden momenteel gebruikt als
GSM-mast. Er moet wel over gewaakt worden dat de
signalen niet te sterk gehinderd worden. Het gebruikte
materiaal voor de borden in de galmgaten is van belang.

3
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2

3

VARIANTEN
Bij het zoeken naar de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de toren is
vertrokken van de kenmerken van het gebouw. Door de specifieke ligging is
commerciële uitbating niet aan de orde. Er wordt vooral gezocht naar een
benutting die permanent onderhoud kan ondersteunen en de gedane investeringen
(bv. Restauratie) maatschappelijk kan verantwoorden.
Tijdens het overleg kwamen verschillende denkpistes aan bod. In een aantal
gevallen zijn combinaties denkbaar.
1 Natuurtoren
De ontwikkeling is er op gericht om de natuurpotentie van de site te ontwikkelen.
Daarbij kan gemikt worden op het aantrekken van (roof)vogels, insecten, planten.
De toren wordt een stapsteen in de haven. Afhankelijk van de keuze moeten
bijkomende maatregelen voorzien worden in de haven.
2 Signaaltoren
De symboolwaarde van de toren is het uitgangspunt om de toren meer zichtbaar
te maken in het havengebied. Door de toren te verlichten (bv. kleur-LED’s) wordt
hij van ver zichtbaar. De symboolwaarde kan verder versterkt worden door het
toepassen van symbolische kleurschema’s (bv. dagen in de week, feestdagen).
3 Uitkijktoren
De toren vorm een interessant uitkijkpunt over de haven. Bezoekers moeten wel
op een veilige manier in de toren geraken. Daarvoor moet infrastructuur worden
voorzien van op de Wilmarsstraat. Er kan gedacht worden aan een loopbrug, een
afgescheiden pad of dergelijke. De toegang mag de operaties op het terrein niet
hinderen.
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KENMERKEN GEBOUW
>> Toren
De toren is in eerste instantie een verticaal element dat –
ondanks de schaal van de logistieke omgeving- nog steeds
uittorent boven de omgeving. De dakgoothoogte bedraagt
ca. 25 meter, de totale hoogte ca. 40 meter.
>> Ruimte
In de toren zijn drie bruikbare ruimtes aanwezig van ca;
4,6 * 4,6m. Ze hebben voldoende plafondhoogte. Tussen
de drie ruimtes loopt een smalle spiltrap.

>> Symbool
De toren heeft een belangrijke signaal- en
symboolfunctie. Hij wordt vaak gebruikt als symbool
voor de impact van havenontwikkeling of voor het
Belgisch surrealisme. Fotografen en filmmakers
gebruiken de toren meermaals per jaar.
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1. Natuurtoren
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De ontwikkeling is er op gericht om de natuurpotentie
van de site te ontwikkelen. Daarbij kan gemikt worden
op het aantrekken van (roof)vogels, insecten, planten.
De toren wordt een stapsteen in de haven. Afhankelijk
van de keuze moeten bijkomende maatregelen
voorzien worden in de haven.
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Duivennetten met openingen voor vleermuizen

Nestkast voor slechtvalken op de toren in Sint-Niklaas

Broedplaats van een slechtvalk bij YARA Sluiskil; De toren is 80 m hoog. Er werd gebroed
in een onbereikbare nis op een hoogte van 54 m (rode cirkel). Foto: Fons Agterhuis & Harry

Inbouwsteen voor Gierzwaluwen.

BROEDPLAATS
Typische vogelsoorten zijn soorten die in oorsprong in
rotsachtige omgevingen voorkomen en die de toren als
broedplaat kunnen gebruiken.
>> In tegenstelling tot slechtvalk en torenvalk is een
gierzwaluw wel aan te raden voor deze site. Er kan
ook geopteerd worden om geluid af te spelen om
gierzwaluwen te lokken. Er bevindt zich een bestaande
kolonie aan de Molenbergnatie langs de Noorderlaan op
minder dan 1 km.
In 2014-2015 werd de toren afgesloten met duivennetten,
waarbij smalle openingen werden voorzien waardoor
vleermuizen de mogelijkheid zouden hebben om in de
toren te geraken, maar duiven niet.
Het is ook mogelijk om nestkasten en schuilplaatsen niet
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zozeer aan de muur te bevestigen, maar ze in de muur
in te werken. Dit verkleint de (visuele) impact ervan op
het historische karakter van de muur. Nadeel hiervan is
dat de kasten erg moeilijk schoon te maken zijn en dus
slechts een beperkte levensduur kennen. Dit probleem
stelt zich niet voor de schuilplaatsen voor vleermuizen en
zwaluwen die geen onderhoud nodig hebben.
Het verlichten van de toren zou de kansen op
vleermuizen nog verder verkleinen. Momenteel zijn
die kansen al vrij klein gezien de sterke verlichting op
het terrein errond. Bij het voorzien van een alternatieve
toegang langs de Wilmarsstraat (zoals eerder vermeld
onder basismaatregelen) zou een bomenrij met beperkte
verlichting de kansen voor vleermuizen kunnen doen
toenemen. Ook het vermijden van verlichting op de toren
en het veldje errond, is daarbij aangewezen.

Bij de restauratie van de vestingwallen van Ieper is er voor gekozen om de begroeiing
opnieuw een kans te geven

Green church: ontwerp voor de Sint-Amelbergakerk in Bossuit (Ellen Harvey, 2010).

MUURPLANTEN
Door het gebruik van kalkmortel vormen de muren
de geliefde pleisterplaats voor kalkminnende planten.
Om dit te stimuleren kunnen planten bij de restauratie
worden geïntegreerd in het voegwerk. Ook de wijze
van voegen (diepe opgaande voeg) heeft een impact op
het succes van de planten. Typische soorten zijn o.m.
Klein glaskruid, Koningskaars, Tongvaren, Muurbloem,
Kndelaar en Muurleeuwebek.
Het gebruik van kalkmortel kan de kansen voor
muurplanten aanzienlijk doen stijgen. Ze hebben
echter gedegenereerde kalkmortel nodig, waardoor
de muurplanten zich pas na enkele decennia zullen
ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk om de bestaande
muurvegetatie zoveel mogelijk te bewaren en dus zeker
niet de muren volledig schoon te poetsen.

2
3

In 2001 heeft er een inventarisatie plaats gevonden van de
vegetatie op en nabij de kerk2. De zeldzame muurvaren
was massaal aanwezig op de westelijke muur met meer
dan 50 populaties. Om die soorten in stand te houden,
blijven de milieuomstandigheden daarbij best zoveel
mogelijk behouden. Vochtigheid speelt daarbij een
belangrijke rol. In het beheersplan wordt het opnieuw
afdekken van de muren tegen waterinsijpeling vermeld als
belangrijke maatregel. De bestaande dekstenen worden
nagekeken, hervoegd en mogelijk zelfs vervangen. Die
maatregelen kunnen nefast zijn voor de bestaande en de
te ontwikkelen muurvegetaties en worden best zoveel
mogelijk vermeden3.
Op de delen van de muur die voor de restauratie
gereinigd dienden te worden, kan gebruik gemaakt

Johan Vandewalle (2001) Advies beheer site St.-Laurentius toren Wilmarsdonk
Schriftelijke mededeling van Dries Martens, Natuurpunt
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Op de schets is te zien hoe de opgekweekte plant in een nis in de muur ingemetseld wordt.
De ruimte van de ontbrekende steen wordt opgevuld met de wortelkluit van de plant en
langs alle vier de zijden opgevoegd met kalkmortel en substraat afkomstig van de originele
standplaats.

De figuur toont een ‘opgaande voeg’: de mortel wordt schuin afgestreken, met de diepste
kant onderaan, zodat een relatief groot horizontaal vlak ontstaat op de onderste steen

worden van hoge luchtdruk, dus zonder water of zand. Zo
blijft de schade aan de naastliggende planten beperkt4.
Herstelde voegen werden niet helemaal dichtgestreken,
maar er werd een diepe ‘opgaande voeg’ gemaakt. Deze
biedt de beste kansen voor een snelle rekolonisatie: in het
horizontale deel blijven water en sporen makkelijk achter,
wat de vorming van mossen versnelt.
Uit de inventarisatie kan blijken dat van bepaalde soorten
(haast) alle exemplaren verwijderd zullen worden
tijdens de restauratie, waardoor een snelle natuurlijke
rekolonisatie van de muurpartij niet realistisch is. Een
oplossing kan er in bestaan, voor de restauratie bestaande
planten te verwijderen van de muur en elders verder op te
kweken. Hierbij is het van belang, voldoende exemplaren
te ‘oogsten’, aangezien de overlevingskans van de erg tere

4
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planten eerder laag ligt.
Na de restauratie kunnen de overlevende exemplaren dan
teruggeplaatst worden in daarvoor voorziene ‘plantgaten’
in de muur. Deze bestaan uit een ontbrekende (bak)steen
in de muur, waardoor een holte ontstaat.
Naast het verplanten van planten die in de
oorspronkelijke muur aanwezig waren, is het ook
mogelijk van zaad te oogsten van de oorspronkelijke
planten of van planten elders op de muur. Dit zaad kan
dan gebruikt worden om de muur mee in te zaaien na
restauratie. Voor varens is het insmeren van de muur
met water waarin sporen gemengd werden een effectieve
techniek gebleken

Technum (2013) Landschap- en groenbeleid in het kader van het Europees Twee Zeeënproject ‘Muren en Tuinen’.

Insectenhotel

Gevarieerde bloemenweide
Soorten die in aanmerking komen:
- gewoon struisgras
- agrimonie
- reukgras 		
- brunel
- glanshaver 		
- Sint-Janskruid
- duizendblad 		
- wilde bertram
- smalle weegbree
- echte marjolein
- wilde peen 		
- boerenwormkruid
- knoopkruid		
- koekoeksbloem
- margriet		
- gewone of smalle rolklaver
- glad walstro		
- veldlathyrus
- groot streepzaad

Parco dell’Arte, Mantova, Niccolo Spinelli

INSECTENHOTEL

BLOEMENWEIDE

Op lage hoogte kunnen openingen ingevuld worden als
insectenhotel. Speciaal geconstrueerde insectenhotels
bestaan uit verschillende secties die zoveel mogelijk
soorten een plek geven om te overwinteren. Naast
houtblokken en stenen met boorgaten kunnen bamboeof rietstengels, gebundeld of in een conservenblik
gestoken, dienstdoen. Door holle stengels bij een knoop
af te knippen ontstaan kokertjes met een gesloten
achterzijde. Er worden vaak stengels van vlier, roos of
braam bij gestoken omdat het merg ervan als voedsel kan
dienen. Voorwaarde is wel dat er ook voedsel voor de
insecten beschikbaar is.

Rond de toren wordt het perceel ingericht als
bloemenweide. Momenteel bestaat het grasland errond
al uit een droog, matig voedselrijk grasland afgewisseld
door pioniersvegetaties. In 2001 werden al enkele leuke
soorten waargenomen zoals kandelaartje en kleverig
kruiskruid. Er zou bijkomend zaad kunnen worden
uitgestrooid, maar dan gaat de voorkeur uit naar lokaal
verzameld zaad.
Het verdient aanbeveling om ook elders in de buurt
plekken te zoeken waar planten kunnen groeien. (zie
volgende deel p.
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2. Signaaltoren
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De symboolwaarde van de toren is het uitgangspunt
om de toren meer zichtbaar te maken in het
havengebied. Door de toren te verlichten (bv. kleurLED’s) wordt hij van ver zichtbaar. De symboolwaarde
kan verder versterkt worden door het toepassen van
symbolische kleurschema’s (bv. dagen in de week,
feestdagen).
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De Martinuskerk in Doesburg heeft RGB-LED-verlichting die alle mogelijke kleuren

Verlichtingsschema van de Empire State Building

KLEURSCHEMA’S
De symboolwaarde kan verder versterkt worden door het
toepassen van symbolische kleurschema’s (bv. dagen in
de week, feestdagen). Dergelijke schema’s worden o.m.
toegepast op de Empire State Building in New-York.
Dergelijke lichtschema’s worden ook vermarkt (bv. voor
bedrijven). Gezien de geïsoleerde ligging binnen de haven
lijkt dit minder voor de hand te liggen. Bovendien heeft
het verlichten van de toren een negatieve impact op de
aanwezige of te ontwikkelen natuurwaarden.
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Commerciële toepassing van torenverlichting
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3. Uitkijktoren
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De toren vorm een interessant uitkijkpunt over de
haven. Bezoekers moeten wel op een veilige manier
in de toren geraken. Daarvoor moet infrastructuur
worden voorzien van op de Wilmarsstraat. Er kan
gedacht worden aan een loopbrug, een afgescheiden
pad of dergelijke. De toegang mag de operaties op het
terrein niet hinderen.
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Riba de Saelices (ES), Inaqui Carnicero, Virseda & Vila Architects

Niet uitgevoerd ontwerp voor de Maagdentoren in Zichem met loopbrug over het weiland
(TECTON)

VOETGANGERSBRUG
De interne circulatie in de toren kan onvoldoende
worden verzekerd door de bestaande spiltrap. Indien men
ook het interieur van de toren toegankelijk wil maken
moet een externe trap voorzien worden, bij voorkeur aan
de achterzijde van de toren (op de plaats van het vroegere
kerkschip).
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To the sea, Tallinn (EE), HGA
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TERRITORIUM
De kerktoren kan naast basismaatregelen en herbestemmingen ook een betekenis
krijgen binnen zijn ruimere omgeving. Deze studie toont drie ruimtelijke concepten
aan die relevant zijn voor deze case.

1. Zichtbaarheidsradius van de kerktoren
Het is wenselijk dat de toren ook zichtbaar wordt gemaakt vanop een nieuw aan te
leggen uitkijkpunt in de buurt. Door een goede locatiekeuze kan de vroegere ligging
van het polderdorp worden toegelicht van op dit uitkijkpunt, zonder dat de site zelf
moet worden betreden.
2. Nieuwe ruimtelijke verhoudingen
Voorheen was de toren een herkenningspunt in het polderlandschap en in het
dorp, vandaag gaat de kerktoren op in het grootschalige havenlandschap. De
schaalverandering geeft aanleiding tot een nieuwe ruimtelijke en unieke ervaring.
3. Groen netwerk | stapstenen voor soorten
Doordat deze site erg afgelegen is (630m van het netwerk van ecologische
infrastructuur en zo goed als geen onverharde oppervlakten op minder dan die
630m), is het maar de vraag of deze locatie door veel fauna zal ontdekt worden
en zo zijn rol als biodiversiteitstoren kan ontwikkelen. Een ecologische corridor is
daarvoor ook aan te raden.
Momenteel maakt de toren geen deel uit van het recreatief netwerk binnen de
haven. Ik het kader van Havenland kan gekeken worden hoe bezoekers het best tot
bij de toren kunnen worden gebracht.
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1. Zichtbaarheidsradius van de kerktoren
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2. Nieuwe ruimtelijke verhoudingen

Ferraris, 1768

Wilmarsdonk
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Wilmarsdonk

GRB, 2015

Antwerpen, april 2017

5th Avenue, NY

5th Avenue, NY
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3. Groen netwerk | stapstenen voor soorten
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