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12.1 Detail van de originele maquette van de Royerssluis (1907). Deze maakte deel uit van de collectie van het in-

middels gesloten Scheepvaartmuseum te Antwerpen. Een deel van deze museumcollectie zal een onderkomen vin-

den in het MAS (Foto: Havenbedrijf Antwerpen)
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Gustave Royers werd geboren te Ronse op april . 

In  behaalde hij aan de Universiteit te Gent het di-

ploma van Ingenieur in Bruggen en Wegen. Aanvanke-

lijk werd hij ingezet voor werken aan de Kust, en op  

juni  werd hij stadsingenieur te Antwerpen.

Zijn taken en bevoegdheden te Antwerpen waren zeer 

ruim: het aanleggen van nieuwe straten, zwembaden, 

rioleringen, drinkwatervoorziening, enz.  In totaal 

had Royers zeven diensten onder hem, van de groen-

voorziening tot de havenwerken. Zelden had een inge-

nieur een dergelijke greep op het stadsbeeld.

Niet alleen de stad maar ook de haven breidde fors uit. 

Van bij het begin drukte Royers zwaar zijn stempel op 

het havenbeleid. In  formuleerde de Belgische zee-

officier Stessels wat later de “Grote Doorsteek” of de 

“Grande Coupure”, zal heten. Dit plan voorzag in de 

vervanging van de Scheldebochten tussen Kruisschans 

en Kattendijk door een nieuw te graven bedding met 

regelmatige kromming. Grofweg geschetst ging de dis-

cussie tussen het aanleggen van één gigantische kade 

of de uitbouw van de haven met dokken en zeesluizen. 

De materie was uiterst complex, omdat men ook nog 

rekening diende te houden met de verdedigingswer-

ken rond Antwerpen. De discussie zou decennia lang 

aanslepen. Koning Leopold II volgde zaak op de voet 

op en wist regelmatig te interveniëren. 

Royers verzette zich tegen dit plan en pleitte voor een 

alternatief, nl. de aanleg van een zeesluis en de uit-

bouw van de dokken. Bovendien wenste hij het behoud 

van het Steen en de Waterpoort. Royers won het pleit, 

maar maakte zich daarmee vijanden in hogere kringen.

De haven van Antwerpen zou onder Royers’ beleid zo 

maar even vervijfvoudigen. Voor de drijfkracht deed 

Royers beroep op een uniek en brandveilig systeem, nl. 

waterdruk. Hiervoor deed hij beroep de Britse ingeni-

eur Armstrong. Voor het Noorden werd het Noorder-

pershuis gebouwd (-), in  volgde het Zui-

derpershuis. Kranen, bruggen en sluizen werden nu 

met waterdruk aangedreven. Ca  bediende alleen 

al het Noorderpershuis  walkranen,  draaibruggen, 

 rolbruggen, ca.  kaapstanders en één kraanbok.

Royers overleed op  maart  te Antwerpen.

royers en de royerssluis
Op  januari  begon de Stad Antwerpen aan de 

voorbereiding van de bouw. De sluis lag erg landin-

waarts, zodat zij had kunnen blijven dienen mocht het 

project van de Grote Doorsteek toch nog verwezenlijkt 

worden. De sluis is  m lang en  m breed, met een 

waterhoogte van , m bij gemiddeld laag water. 

Voortaan konden grotere schepen de dokken invaren 

zonder eerst aan de Scheldekaaien een gedeelte van 

hun lading te moeten lossen.

De grote nieuwigheid van de Royerssluis was evenwel 

dat hier voor het eerst een type van sluisdeuren werd 

gebruikt dat ook bij latere sluisdeuren zou worden toe-

gepast.  In plaats van uit twee puntdeuren, bestond de 

sluisdeur nu uit een brede verrijdbare stalen kist. Deze 

kist is voorzien van waterballast en luchtkamers. Ze 

beweegt door te rollen op wielen, die gebed zijn in spo-

ren die dwars over de ondergrond van de sluis lopen. 

De deuren zijn , m breed, , m dik en  m hoog. 

Royers voorzag drie deuren, zodat er altijd één deur in 

reserve klaarstond. De sluis werd omgebouwd naar 

oliedruk in  en in  grondig vernieuwd.  In  

zal zij nog eens grondig gerenoveerd worden. 

 12. de ingenieur die 
zijn stad liet dokken

    gustave royers en  
de royerssluis (1907)

 


