
Kattendijksluis  
in ere hersteld 

Renovatie 150 jaar oude sluis  
kadert in opwaardering het Eilandje



De Kattendijksluis werd 150 jaar geleden gebouwd en is de oudste nog bestaande  

sluis van Antwerpen. De sluis werd in 2001 beschermd als monument. Vooraleer ze 

opnieuw gebruikt kan worden, is het nodig de sluis te moderniseren.

Kattendijksluis begint aan tweede leven 

Geschiedenis

Halverwege de 19e eeuw bleek de bouw van het 
Kattendijkdok en de Kattendijksluis noodzakelijk om 
de stijgende scheepvaartactiviteit op te vangen. De 
Kattendijksluis werd gebouwd tussen 1855 en 1859 
en werd in oktober 1860 door koning Leopold I 
ingehuldigd. De Kattendijksluis was aanvankelijk 
een zeesluis, vooral voor zeilvrachtschepen en 
later gemotoriseerde binnenschepen. 
De sluis was echter een getijdensluis. Dit betekende 
dat ze enkel gebruikt kon worden als het water in 
de Schelde en het achterliggende dok door het 
getij op gelijke hoogte was. Begin 20e eeuw werd 
de sluis omgebouwd tot een schutsluis met andere 
ebdeuren zodat de sluis langere tijd gebruikt kon 
worden. In de loop van de 20e eeuw werd de sluis 

uit de markt geprezen door de Royerssluis. Eind 
1998 werd de Kattendijksluis buiten dienst gesteld. 

Renovatiewerken

De Kattendijksluis wordt grondig vernieuwd. Niet 
alleen worden de sluisdeuren en de bewegings
mechanismen van de sluis vervangen, ook komt er 
een beweegbare brug. Omdat de Kattendijksluis 
een grote geschiedkundige waarde heeft, worden de 
historische karakteristieken zoveel mogelijk bewaard. 
Zo is er gekozen voor een rolbrug, zoals de 
oorspronkelijke brug, en zijn de sluisdeuren van het 
bovenhoofd houten replica’s. Ook de meerpalen, 
kaapstander en kettingsporen worden zoveel 
mogelijk bewaard.

Toekomst

De vernieuwing en heropening van de Kattendijk
sluis is noodzakelijk om twee redenen:
•  Momenteel wordt de Royerssluis zowel voor de 

binnenvaart als voor de pleziervaart gebruikt. 
Met de heropening van de Kattendijksluis worden 
deze van elkaar gescheiden. Dit zal verdere 
impulsen geven aan de jachthaven in het Willemdok.

•  De Kattendijksluis is het sluitstuk van de 
nieuwe Scheldekaaien en sluit met haar grote 
historische waarde perfect aan bij de opwaardering 
van het Eilandje.

Oorsprong naam Kattendijksluis

Het is niet echt duidelijk waar de naam Kattendijk 
precies vandaan komt. Vroeger lag op de plaats van 
het Kattendijkdok de Kattendijk, die zijn naam 
ontleende aan de nog oudere Kattenberg. Het 
betekende een hooggelegen weg tegen de Schelde 
aan. De naam ‘kat’ komt ook voor in de vestingbouw 
en is een verhoogd gedeelte op een verdedigings
wal voor het plaatsen van geschut, zoals bijvoorbeeld 
een middeleeuwse katapult. De Kattendijk werd op 
het einde van de 19e eeuw opgeslorpt door de 
havenuitbreiding.

Oude rolbrug
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Evolutie haven rondom Kattendijksluis

Uit deze 19eeuwse plannen blijkt hoe snel de Antwerpse haven 
toen is gegroeid. Na de bouw van de Kattendijksluis en het 
middendeel van het Kattendijkdok, werd het Kattendijkdok 
uitgebreid naar het noorden en zuiden en werden verschillende 
droogdokken gebouwd voor het herstel van schepen. In 1885 
waren nog meer dokken aangelegd, zoals o.a. het huidige Houtdok, 
Kempisch dok,  Asiadok en Amerikadok.
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In 2001 werd de Kattendijksluis als monument erkend. Bij de renovatie van de 

Kattendijksluis gaat er dan ook veel aandacht naar de historische elementen. 

Historische elementen

 Atelier in Harlingen, Nederland

Houten en stalen sluisdeuren

De sluisdeuren van het boven en benedenhoofd 
van de Kattendijksluis bestaan uit verschillende 
materialen: de deuren aan het bovenhoofd zijn uit 
hout gemaakt, die aan het benedenhoofd uit staal. 
De achterliggende reden daarvoor is terug te vinden 
in het verleden. De financiering van de bouw van 
de sluis (18551859) werd gedeeld door de stad en 
de staat. De staat wilde een verbinding tussen 
de Schelde en de Kempische vaart die ze op 
dat moment aan het aanleggen was. De stad wilde 
dan weer een nieuw dok aanleggen, het huidige 
middengedeelte van het Kattendijkdok, dat de 
Schelde moest verbinden met de haven. 
Stad en staat namen ieder de bouw van een sluis
hoofd en één kaai van de saskom op zich. De stad 
koos voor het bovenhoofd houten deuren omdat 
deze hun degelijkheid al hadden bewezen in het 
verleden. De staat verkoos echter nieuw, vooruit
strevend materiaal en plaatste smeedijzeren deuren 
aan het benedenhoofd.

De kosten voor de uitbating en het onderhoud 
van de Kattendijksluis werden trouwens ook gelijk 
verdeeld onder beide. Elk jaar werd dan ook de 
zogenaamde ‘rekening ten halve’ opgemaakt door 
het Havenbedrijf.

Renovatie: houten deuren uit Nederland

De nieuwe houten sluisdeuren aan het bovenhoofd 
vormen een uniek stukje ambachtelijk werk. 
Het was niet makkelijk een firma te vinden die 
een werk van deze grootte aankon. De meeste 

sluisdeuren  worden tegenwoordig immers in staal 
gemaakt. Een Nederlandse firma uit Harlingen durfde 
de klus aan. De deuren zijn gemaakt aan de hand 
van tekeningen uit 1934, met hier en daar een 
aanpassing aan modernere tijden. Het gaat om 4 
houten puntdeuren van Azobéhout. Deze tropische 

houtsoort komt uit WestAfrika en draagt het FSC
label, wat samengaat met verantwoord bosbeheer
beleid.  Aan het benedenhoofd zijn de smeedijzeren 
deuren vervangen door stalen deuren. Het paar 
vloeddeuren is verhoogd tot Sigmapeil om 
overstroming van de stad bij storm te voorkomen.

Azobé-hout - Houten deuren 

Grote Gust laat het leven

In de voorbereiding van de renovatiewerken 
aan de Kattendijksluis heeft een ander haven
monument het leven gelaten: Grote Gust. Op 
9 november 2006 kantelde de oudste drijvende 
kraan van Antwerpen toen hij net de oude 
houten sluisdeuren uit het water had gelicht. 
De 150 ton zware hijskraan was sinds 1950 
actief en was lange tijd de grootste hijskraan 
in de Antwerpse haven. In 1981 moest de 
legendarische Grote Gust zijn eerste plaats 
afstaan aan de hijskraan Brabo die 800 in plaats 
van 150 ton kon heffen.

Grote Gust

Brabo 



Historische elementen

Bolle sluiswanden

Wie goed kijkt, ziet dat de zuidelijke wand van de 
saskom gekromd is en als het ware een buikje 
vertoont. Dit komt door de grote grondwaterdruk 
op de kademuren van de saskom. De bominslagen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben dit 
fenomeen nog vergroot. In de loop der jaren heeft 
deze toestand zich gestabiliseerd waardoor er 
geen gevaar is dat de kademuur het begeeft. 

Sluiswachtershuisjes

Aan de noord en zuidzijde van de Kattendijksluis 
staat telkens een sluiswachtershuisje. De twee 
huisjes dateren van 1909. De huisjes boden 
onderdak aan de sasseniers die de sluizen en bruggen 
moesten bedienen. Het elektrische oleohydraulische 
bewegings mechanisme van de sluis dat na de 
renovatie van de sluis in 1973 werd geïnstalleerd, 
stond op de kademuren aan de sluisdeuren.
Met de huidige renovatie krijgen de huisjes een 
nieuwe functie: ze herbergen de elektro mechanische 
installaties die de sluis doen werken. In het sluis
wachtershuisje aan de noordzijde hangen de 
bedieningspanelen en monitoren waarmee de sluis 
met één druk op de knop bediend kan worden. 
Ook bevat het het oleohydrolaulische bewegings
mechanisme voor de noordelijke sluisdeuren. In 
het huisje aan de zuidzijde bevinden zich de 
installaties voor het bewegen van de rolbrug en 
de zuidelijke sluisdeuren. De sluiswachtershuisjes 
werden in 2001 beschermd als monument. De 
bouwvallige sluismeesterwoning werd gesloopt.

Omloopriolen

De 150 jaar oude omloopriolen van de Kattendijk
sluis zijn in uitstekende staat. Het nog steeds fraaie 
metselwerk getuigt van degelijk vakmanschap. 
Via de omloopriolen staan de sluis en het 
aangrenzende water met elkaar in verbinding als 
communicerende vaten. De omloopriolen laten 
toe dat er water in of uit de saskom loopt, zodat 
het waterpeil stijgt of daalt. 

Rolbrug

Bij de renovatie van de Kattendijksluis is een nieuwe 
rolbrug voorzien over het bovenhoofd, zoals 
oorspronkelijk ook het geval was. Over de 
Kattendijksluis hebben in het verleden heel wat 
verschillende bruggen gelegen.
•  Vroeger liepen er twee ijzeren rolbruggen over 
de sluis: sinds 1881 was er de Rijnbrug over het 
benedenhoofd en in 1900 werd de Kattendijkbrug 
over bovenhoofd in gebruik genomen.

•  In de periode 1967-1969 werd een vaste brug 
in beton over het benedenhoofd gebouwd, de 
Kattendijkbrug, waarna de rolbruggen werden 
gesloopt.

•  Toen in 1998 de Kattendijksluis buiten dienst 
werd gesteld, werd de sluis aan de Schelde 
afgesloten met een kofferdam.

•  In 2003 werd een tijdelijke omleidingsweg voor
zien over de kofferdam en werd de Kattendijkbrug 
afgebroken. De stad Antwerpen had toen al 
plannen om de Kattendijksluis in ere te herstellen. 
De hoge betonnen brug zou investeerders voor 
het Eilandje afschrikken. Ook voor zeilschepen 
met hoge masten moest die brug weg. 

•  In 2011 wordt de nieuwe rolbrug over het 
beneden hoofd in gebruik genomen en de koffer
dam weggehaald.

Kaapstander

Bij de ingebruikname van de Kattendijksluis openden 
en sloten de sasseniers de sluisdeuren nog met de 
hand, maar sinds 1885 draaiden acht nietkantelbare 
hydraulische kaapstanders de zware deuren met 
kettingen en waterkracht open en dicht. De 
kaapstanders van 2 ton/5 ton trekkracht werden 
bewogen door waterdruk van ca. 50 bar (kg/cm²) 
dat afkomstig was vanuit het Noorderpershuis. Pas 
in 1974 werd de waterkracht vervangen door 
elektrisch bewogen trek en duwbomen, een 
zwartgele staalbuisconstructie met oleohydraulisch 
aangedreven lierwerk. Vanaf 2011 zullen oleo
hydraulisch aangedreven vijzels de deuren van de 
sluis openen en sluiten. Op de zuidwest kant 
van de sluis is een van de acht kaapstanders van de 
Kattendijksluis bewaard als industrieel monument. 

Sassenier

De sluiswachters van de Antwerpse sluizen noemde 
men vroeger ‘sasseniers’. Zij waren ambtenaars in 
functie van de Haven van Antwerpen. 

De naam ‘sassenier’ bestond al ten tijde van 
de middeleeuwen. De sasseniers meerden en 
ontmeerden de schepen in de vlieten en aan de 
Scheldekaaien. Na de bouw van sluizen in de 19e 
eeuw moesten ze de zeilschepen ook in of uit de 
sluis trekken omdat deze onmogelijk met volle 
zeilen in of uit de sluis konden varen. Na de moto
risering van de schepen was dit niet meer nodig, 
maar de schepen werden wel nog steeds gemeerd 
en ontmeerd. De sasseniers bedienden tevens de 
bruggen en de sluis.

Bolle sluiswandOude rolbrug OmlooprioolVaste brug

Bescherming van sluis en gebouwen 
tijdens de werken

Om te kunnen werken in het benedenhoofd van 
de Kattendijksluis is deze leeggepompt. Om te 
vermijden dat er tijdens de werken aan de sluis 
verzakkingen zouden optreden, zijn er betonnen 
slibwanden van 20 meter diep geplaatst langsheen 
de noord en zuidzijde van de sluis. Daarnaast is er 
een speciale techniek gebruikt om de sluis
wachtershuisjes te beschermen: retourbemaling. Het 
water dat aan de sluis onttrokken wordt, wordt 
via buizen terug in de grond gebracht om het grond
waterpeil rond de huisjes op niveau te houden.



De Kattendijksluis vormt een verbinding tussen de Schelde en het Kattendijkdok en de 

andere achterliggende dokken. De Schelde is een getijdenrivier. Het waterpeil kent er dus 

laag- en hoogtij, net als aan zee. De dokken hebben echter een vast peil. Dat betekent dat 

het verschil in waterpeil tussen de Schelde en de dokken in Antwerpen kan oplopen tot 

4 m. Dankzij de sluizen kunnen de schepen dat hoogteverschil overbruggen.

Werking sluis

Onderstaande werking illustreert een schip dat bij laagtij op de Schelde vaart en zich aanbiedt bij de Kat
tendijksluis. Het waterpeil in de sluis moet gelijk worden gebracht met het waterpeil van de Schelde vol
gens het principe van communicerende vaten. Dit gebeurt via omloopriolen die in verbinding staan met de 
dokken en de Schelde.

Aan het bovenhoofd (aan de kant van de dokken waar het water hoger staat = boven) bevinden zich een 
paar vloeddeuren en een paar ebdeuren. Aan het benedenhoofd (aan de kant van de Schelde waar het 
water lager staat = beneden) bevinden zich, naast een paar vloeddeuren, echter twee paar ebdeuren. Het 
tweede paar ebdeuren is een reservepaar en geeft aldus een extra veiligheid.

1  Openen omloopriolen benedenhoofd: 
overtollig water uit de saskom vloeit weg  
in de Schelde. 

2  Niveau waterpeil Schelde en sluis is hetzelfde: 
openen sluisdeuren benedenhoofd. 
 Schip vaart sluis binnen: sluisdeuren sluiten.

3  Openen omloopriolen bovenhoofd: dokwater 
vloeit sluis in.

4  Niveau waterpeil dokken en sluis is hetzelfde: 
openen sluisdeuren bovenhoofd. 
Schip vaart dokken binnen.

Oude sluis

Sluismeesterwoning

Vooral voor pleziervaart

Het waterniveau in de dokken is steeds stabiel, 
namelijk 4,17m TAW*. Het waterniveau van de 
Schelde is onderhevig aan getijdenwerking en 
varieert gemiddeld tussen 0,00 en 5,29 m TAW. 
De sluis werkt met een getijdenvenster, wat erop 
neerkomt dat de sluis enkel gebruikt kan worden 
wanneer het waterniveau in de Schelde minimaal 

2,2 m TAW is. Bij een lagere waterstand zou de 
druk op de kademuren van de saskom te groot 
worden. Per 12 uur zal de sluis daarom ongeveer 6 
uur gebruikt kunnen worden. De sluis zal dan ook 
voornamelijk pleziervaart verwerken. 
*TAW = Tweede Algemene Waterpassing, dit is een referentiehoogte waarmee 
(grond)niveaus in België worden uitgedrukt. Het nulpunt (0 m TAW) is de gemid
delde hoogte van de zee bij laagwater in Oostende..
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Het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering wil de verkeersveiligheid in de 

Antwerpse regio verhogen, de leefbaarheid verbeteren en de bereikbaarheid van stad 

en haven garanderen. Dit Masterplan denkt echter verder dan de auto om de 

verkeersknoop te ontwarren. De Voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer én de 

binnenvaart spelen daarbij een hoofdrol. Want een duurzame en leefbare 

verkeersoplossing vereist meer dan alleen nieuwe autowegen.

Dankzij belangrijke investeringen in de Antwerpse waterwegen staat het Masterplan 2020 garant voor een 
vlotte scheepvaart. Naast de renovatie van drie sluizen tussen de Schelde en de havendokken, wordt ook 
het Albertkanaal verbreed en de bruggen verhoogd. 

Het Masterplan 2020: investeren in de scheepvaart 

Nieuwe sluizen voor een vlotte toegang

De Antwerpse haven kan niet zonder goed 
functionerende sluizen. Daarom investeert het 
Masterplan 2020 in de renovatie van de Katten
dijk, Royers en Van Cauwelaertsluis. Zij vormen 
immers de toegangspoorten naar de binnenvaart 
en de haven. 
•  Bij weer en wind: de gerenoveerde sluizen 

kunnen het toenemende aantal vrachtschepen 
in en rond Antwerpen snel en efficiënt verwerken, 
zonder dat extreme weersomstandigheden, zoals 
hevige regen en wind, het functioneren van de 
sluis bemoeilijken. 

•  Vlotte doorstroming: de nieuwe sluizen staan 
garant voor een vlotte verbinding over de Schelde 
naar de diverse binnenterminals op Linker en 
Rechteroever én het Albertkanaal. 

Hogere capaciteit op het Albertkanaal 

Om zijn economische aantrekkingskracht en 
reputatie van wereldhaven te vrijwaren, moet 
Antwerpen mee evolueren met de ontwikkelingen 
in de zeevaart en binnenvaart. De binnenvaart heeft 
nood aan het varen met vier lagen containers. Het 
Masterplan 2020 zorgt voor een gemoderniseerd 
Albertkanaal met nieuwe, verhoogde bruggen en 
een vlotte doorstroming van binnenvaartschepen. 
•  Verhoging bruggen: 23 bruggen over het Albert-
kanaal worden verhoogd of vervangen tussen de 
Antwerpse haven en de gemeente Meerhout tot 
een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m, wat een 
vierde laag containers op een binnenschip toelaat.

•  Verbreding kanaal: de vernauwingen van het kanaal 
onder de bruggen worden weggenomen en op 
een breedte gebracht van 63 m. 

De NV De Scheepvaart coördineert deze werken. 
Daarnaast beheert ze het Albertkanaal, de Kempense 
Kanalen, de gemeenschappelijke Grensmaas en de 
ScheldeRijnverbinding.

Schip vervoert 300 vrachtwagens

De verhoging van de bruggen en de verbreding van 
het Albertkanaal geeft binnenschepen van meer dan 
10.000 ton toegang tot het kanaal. Eén zo’n binnen
schip houdt maar liefst 300 vrachtwagens van de weg. 
Jaarlijks worden er via het Albertkanaal zo’n 40 
miljoen ton goederen vervoerd. Dat zijn 10.000 
vrachtwagenritten per werkdag uitgespaard op onze 
wegen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Weg van water
Van de 25.000 waterwegen in Europa liggen er zo’n 1.000 in Vlaanderen. Daarmee beschikken we over een 
van de meest uitgebreide en dichte water wegennetten van de wereld. Een belangrijke economische, 
recreatieve en landschappelijke troef die Waterwegen en Zeekanaal 
NV optimaal wil uitspelen. W&Z kiest duidelijk voor een duurzaam en 
dynamisch beheer van de water wegen in zijn werkingsgebied, inclusief de 
erlangs gelegen terreinen. W&Z staat in voor de infrastructuurwerken in 
hun gebied, het onderhoud en de bediening van de bruggen en sluizen, 
technische adviezen, vergunningen en grote lokale projecten.

Noorderlaanbrug

Renovatie Kattendijksluis: een gezamenlijk project

De renovatie van de Kattendijksluis maakt deel uit van het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering. 
De renovatiewerken gebeuren in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) in 
samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV dat als bouwheer optreedt.
De aannemersgroep THV Roegiers/Depret, Victor Buyck Steel Construction en Egemin voert de werken uit. 
De werken zijn gegund voor een aanbestedingsbedrag van 17,6 miljoen euro.
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