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WOORD VOORAF

Het centrale thema Open Monumentendag 2010 is ‘De vier 
elementen: aarde, vuur, lucht en water’. Antwerpen besliste zich 
te focussen op één daarvan, water. Wie in Antwerpen water zegt, 
denkt onmiddellijk aan de Schelde. Antwerpen dankt aan deze 
rivier zowat alles: haar ontstaan, groei en welvaart, zelfs haar 
naam.

In deze brochure geven we om te beginnen een beeld van het 
ontstaan van de Schelde en de veranderingen die ze in de loop 
van de tijd onderging. De Schelde had niet steeds haar huidige 
vorm en evolueert nog altijd. Ook de mens heeft daarin een 
rol gespeeld. Zij probeerde de rivier naar haar hand te zetten. 
Tegen stormvloeden en overstromingen bouwde men dijken, 
de onregelmatige Scheldekaaien werden rechtgetrokken en 
vaargeulen uitgebaggerd om ze gemakkelijker bevaarbaar te 
maken. Er werd land gewonnen op de rivier door inpolderingen en 
het opspuiten van terreinen. 

Als we het over water hebben, kunnen we in Antwerpen ook 
niet naast de ontwikkeling van de haven. Ze evolueerde van een 
primitieve rivierhaven naar een dokkenhaven. Van de eerste 
dokken op het Eilandje groeide de haven uit tot een complex dat 
reikt tot de Nederlandse grens. De ontwikkeling gaat gepaard 
met zich telkens op grotere schaal herhalende uitbreidingen van 
aanlegplaatsen langs kaaien en in dokken en  het voorzien van 
de bijhorende infrastructuur zoals afdaken en hijswerktuigen. 
Voor elektriciteit als drijfkracht ter beschikking stond, werden 
deze havenwerktuigen eerst door mankracht en daarna door 
stoommachines bediend.

Ook andere aspecten komen aan bod zoals de functie van water 
in de verdediging van de stad en de waterbevoorrading via 
waterputten, regenbakken en uiteindelijk de waterleiding. Al snel 
wordt duidelijk dat water vroeger veel prominenter aanwezig was 
dan dat vandaag het geval is. Ruien, vlieten, vesten en grachten 
zijn gedempt of ingebuisd. De Zuiderdokken zijn verdwenen en 
ook de Vaart van Dambrugge en Herentalse Vaart zijn niet meer 
zichtbaar. >>
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Een dertigtal opengestelde monumenten, activiteiten en 
rondleidingen illustreren al deze facetten van water. In de 
brochure wijzen we u ook graag op een aantal niet-opengestelde 
interessante locaties die u mogelijk op 12 september op uw pad 
tegenkomt. 

Zoals steeds maken wij van de gelegenheid gebruik om even 
vooruit te blikken naar de Erfgoeddag volgend voorjaar. In 2011 is 
het thema ‘Armoe troef’. Verderop vindt u reeds een voorsmaakje.

Philip Heylen
schepen voor cultuur en toerisme

>>
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INLEIDING

1. De Schelde

Antwerpen is onlosmakelijk verbonden met de Schelde. De stad 
dankt haar ontstaan, groei en welvaart aan de rivier. Etymologisch 
is de naam Antwerpen volgens de ene van Germaanse oorsprong 
en klonk het als ‘andouerpis’ wat betekent ‘tegenover het 
aangeworpen land’ (tegenover = anda, aangeslibd land = 
werpum), waarmee men de afzettingen op Linkeroever bedoelt. 
Volgens anderen is het een afleiding van het Middelnederlandse 
‘aenwerp’, een uitsprong van land in het water, hetzij natuurlijk 
ontstaan, hetzij door menselijk ingrijpen tot stand gekomen. De 
Werf was zo’n landtong, ter hoogte van het Steen. Ze is verdwenen 
bij de rechttrekking van de Scheldekaaien. Hoe dan ook hangt dus 
ook de naam Antwerpen samen met de Schelde.

Feiten en cijfers

De Schelde ontspringt op het plateau van Saint-Quentin in Noord-
Frankrijk en stroomt door Henegouwen en Vlaanderen via Gent 
en Antwerpen naar de Noordzee. De rivier bestaat uit drie delen: 
de Bovenschelde (het deel van de bron tot Gent), de Zeeschelde 
(vanaf Gent tot de Nederlandse grens) en de Westerschelde, die 
via Terneuzen, Breskens en Vlissingen in de Noordzee uitmondt. De 
Zeeschelde en de Westerschelde vormen een estuarium waar het 
getij merkbaar is. 

De Schelde heeft een lengte van ongeveer 350 kilometer. Het 
bevaarbaar gedeelte strekt zich uit van de dam van Gentbrugge 
tot Vlissingen en meet circa 160 kilometer. Antwerpen ligt op zo’n 
88 kilometer van de monding. De breedte van de stroom bedraagt 
er 432 meter. Bij Lillo is dat reeds 820 meter en bij de monding, 
die bezaaid is met talrijke zandbanken, varieert de breedte tussen 
4000 en 6000 meter. 

De belangrijkste zijrivier in het stroomgebied van de Schelde in 
Antwerpen is de Schijn. Ze omvat twee rivieren: de Kleine Schijn, 
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die ontspringt in Schilde, en de Grote Schijn, die vanuit Westmalle 
komt. Met de havenwerken tussen 1868 en 1873 werden in de 
bedding van de Schijn het Kempisch dok en het Asiadok gegraven. 

De Schelde is tegelijk een regenrivier en een getijdenrivier. Vooral 
in de bovenloop van de rivieren van het Scheldebekken is neerslag 
van doorslaggevend belang voor de waterstand. Stroomafwaarts 
van Gent overheerst de invloed van het getij. Het is bijzonder dat 
de getijden tot op 160 kilometer van de monding doordringen. 
Daardoor is het ook in een aantal zijrivieren voelbaar: via de Rupel 
in de Dijle en de Zenne, en via de Beneden-Nete in de Grote en 
de Kleine Nete. In Gent doen sluizen de getijdenwerking abrupt 
stoppen. Verderop is de Schelde een gekanaliseerde rivier. 
 
 Ontstaan en evolutie

Het ontstaan van de Schelde gaat twee miljoen jaar terug. 
IJstijden en warmere perioden wisselden elkaar af. Tijdens de 
glacialen daalde de zeespiegel. Het verval van de rivieren nam toe 
en zij sneden zich in. Zand uit de rivierdalen werd opgewaaid en 
in een dun zanddek afgezet. De Schelde was toen een verwilderde 
rivier met meerdere kleine geulen binnen één grootwaterbedding. 
Enkel bij hoog debiet, bij de smeltwaterafvoer in de lente, stond de 
volledige bedding onder water. 

Aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer twaalfduizend jaar 
geleden, lag het gemiddeld zeepeil een honderdtal meter lager 
dan vandaag. Hierdoor lag een groot gedeelte van de Noordzee 
droog en was Engeland met het vasteland verbonden. De 
Schelde waterde in westelijke richting af en mondde in het toen 
droogstaande gebied tussen het (huidige) vasteland en Engeland 
uit in de Maas en vervolgens in de Rijn. Samen met de Theems 
mondde dit geheel - ter hoogte van de Doggersbank - in de toen 
meer noordelijk gelegen Noordzee uit. 

Geleidelijk werd het klimaat warmer. De ijskappen smolten en de 
zeespiegel begon te stijgen. Daarmee naderde de zee al snel de 
huidige kustlijn. Het verval van de rivieren verminderde, evenals 
de stroomsnelheid, waardoor fijnere afzettingen als klei en leem 
de rivierdalen vulden. Rivieren sneden zich dieper in en werden 
stilaan in een vaste bedding gedwongen. De ontwikkeling van 
vegetatie langs de oevers werkte dit nog in de hand. Zo ontstond 
de overgang van een verwilderde naar een meanderende rivier. 
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Kenmerkend is de enkelvoudige bedding die min of meer sterke 
bochten beschrijft.
 
Zo’n 8000 jaar geleden dwongen zandafzettingen tussen Gent en 
Zeebrugge de Schelde een richting te zoeken naar het oosten. Ze 
baande zich een weg tussen de west-oostgerichte stuifzandruggen. 
Op hetzelfde moment was brak water en waarschijnlijk ook reeds 
een zekere getijdenwerking aanwezig in de Schelde tot bij de 
Belgisch-Nederlandse grens. Door de zeespiegelstijging drong 
de zee zo ver landinwaarts dat ze ter hoogte van Bergen op 
Zoom doorbrak naar de Schelde die toen nog naar het noorden 
stroomde. De Schelde ging gebruik maken van deze kortere 
verbinding met de zee in noordwestelijke richting. De noordelijke 
loop raakte in onbruik en werd opgevuld met klei en veen. Door 
de zeespiegelstijging was de getijdenwerking ook steeds verder 
voelbaar. Ongeveer 5800 jaar geleden reeds tot in Doel. 

Vanaf ongeveer 5000 jaar geleden nam de snelheid van de 
zeespiegelstijging af. Daardoor werd langs de Noordzeekust 
van België en Nederland een kustbarrière van aaneengesloten 
zandduinen opgebouwd met zeegaten die zich geleidelijk 
sloten. Het uitgestrekte slikken- en schorregebied achter 
de barrière verlandde en veranderde in een veengebied. De 
doorstroomopening van de getijdengeulen verkleinde, waardoor 
de getijdenwerking landinwaarts sterk werd gedempt. Op 
Nederlands grondgebied kronkelde de Schelde zich als een kleine 
rivier door het veen.
 
Enkele eeuwen voor onze tijdrekening werd de beschermende 
kustbarrière plaatselijk doorbroken en nam de invloed van 
de zee terug toe. Deze doorbraken deden getijdengeulen 
ontstaan die steeds verder landinwaarts hun weg vonden en 
uiteindelijk contact vonden met de Schelde. Op de plaats van 
de huidige Westerscheldemonding ontstond een klein zeegat 
annex getijdegeulensysteem. De Schelde verdeelde zich ter 
hoogte van Antwerpen in twee takken: de Westerschelde en de 
Oosterschelde. De Oosterschelde was aanvankelijk de belangrijkste 
tak. De Westerschelde, oftewel de Sincfal, was toen nog een 
kleine zeearm, die in de loop van de eeuwen steeds verder 
landinwaarts kwam. Ten laatste in de twaalfde eeuw maar 
mogelijk reeds vroeger, kwamen de Sincfal en de Honte (een 
veenriviertje meer naar het oosten) door stormvloeden naar de 
Schelde. In de dertiende eeuw verbreedden stormvloeden de 
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Honte tot de Westerschelde. Hierna begon de verbinding tussen 
de Westerschelde en de Oosterschelde snel te verzanden. Ze 
verdween in 1867, toen bij Woensdrecht een spoorwegdijk werd 
aangelegd die beide Schelde-armen van elkaar scheidde.

Via de Westerschelde was de afstand van de zee naar Antwerpen 
korter. Door de toenemende getijdewerking nam de erosie 
toe en dat zorgde voor een verbreding en verdieping van de 
Scheldebedding. Hierdoor werd de rivier gemakkelijker bevaarbaar. 
Omstreeks de twaalfde eeuw liet de getijdenwerking zich ook in 
Antwerpen voelen. Het Scheldewater kreeg haar brak karakter. 
De getijdenwerking nam toe. Dit was enerzijds te wijten aan 
natuurlijke processen, zoals het vergroten en dieper uitschuren 
van de Westerschelde, maar werd anderzijds in de hand gewerkt 
door de bedijking die het overstromingsareaal bij hoogwater 
verkleinde. Het water dat voorheen een weg vond in talrijke 
kreken, werd in een strak rivierbed gedwongen. Dat had een 
stijging van de waterstanden tot gevolg, ook verder landinwaarts. 

Overstromingen en dijkbreuken

De eerste historische gegevens over de aanleg van dijken 
dateren uit 1154, maar op dat moment is er al sprake van oudere 
inpolderingen. Dat toont aan dat reeds vroeger bedijkingswerken 
werden uitgevoerd. 

Deze dijken konden regelmatig terugkerende overstromingen 
echter niet verhinderen. De meeste watervloeden werden 
genaamd naar de kalenderheilige van de dag waarop de ramp 
zich voordeed of naar de streek waar de overstroming het 
grootste onheil had aangericht. Zo kennen we bijvoorbeeld 
de Sint-Thomasvloed in 806, de Sint-Juliaensvloed in 1164, 
de Allerheiligenvloed in 1170, de Marcellusvloed in 1219, 
de Driekoningenvloed in 1220, de Friese vloed in 1230, de 
Kerstvloed in 1277, de Sint-Catharinavloed in 1304, de Cosmas 
en Damiaanvloed in 1477, de Sint-Felixvloed in 1530, de 
Allerheiligenvloed in 1570, de Pasenvloed in 1606, de Sint-
Clemensvloed in 1723 en zovele andere. 

Ook recenter waren er grote overstromingen. De vloed van 1906 
bijvoorbeeld was een dagenlang aanhoudende voorjaarsstorm 
die een enorme watermassa uit de Scheldedelta stroomopwaarts 
stuwde. Metershoge golven beukten tegen de dijken, tot die het 
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op vele plaatsen begaven. In Lillo ontstond een bres van ongeveer 
dertig meter in de grote Scheldedijk. Het water stroomde de 
polders binnen en in enkele uren tijd was het volledige gebied 
ondergelopen. 

Naast dit natuurgeweld werden ook om militair-strategische 
redenen dijken doorbroken en het omliggend gebied onder water 
gezet. Zo liet Hertog Alexander Farnèse in 1585 de dijken rond 
Lillo, Berendrecht en Zandvliet doorsteken.

Dijken, sluizen en andere ingrepen

Hoewel er al vanaf de middeleeuwen bedijkingswerken aan de 
gang zijn, is de menselijke invloed op de rivier het sterkst voelbaar 
vanaf de industriële revolutie. De grootste infrastructurele 
ingrepen hebben ongetwijfeld plaatsgehad in en rond Antwerpen. 
Dijken en sluizen moesten de Schelde ook bij hoge winterafvoeren 
binnen haar bedding houden. Meanders werden kunstmatig 
afgesneden, de bedding werd rechtgetrokken en baggerwerken 
werden uitgevoerd om de bevaarbaarheid te verbeteren. 

De rechttrekking van de Schelde langs de rechteroever van de stad 
Antwerpen werkte de onregelmatigheden in de rivierbreedte weg. 
Dat heeft de stromingen sterk beïnvloed en de getijvoortplanting 
opwaarts begunstigd. Dat alles had grote gevolgen voor de 
natuurlijke evolutie van de rivier.

Verharde wegen en enorme bebouwde oppervlakken voeren 
het regenwater versneld af naar de Schelde. Vooral gedurende 
de laatste honderd jaar vindt er dan ook een sterke stijging 
plaats van de gemiddelde hoogwaterstanden in het estuarium. 
Bovendien komt het punt waar de hoogste hoogwaterstanden 
voorkomen steeds verder stroomopwaarts te liggen. In 1930 lag 
dat punt bij Antwerpen, maar momenteel bevindt het zich reeds 
in de omgeving van de Rupelmonding. Hierdoor is nu het gebied 
stroomopwaarts van Antwerpen het kwetsbaarst geworden voor 
overstromingen, te meer omdat na de stormvloeden van 1953 en 
1976 vooral de dijken stroomafwaarts van Antwerpen en langs de 
Westerschelde verhoogd en verstevigd werden.

Na de watersnoodramp van 1953, waarbij in Nederland alleen al 
1800 mensen verdronken, begon men in Nederland met de uitvoer 
van de reeds eerder geplande Deltawerken. Een aantal zeearmen 
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werden afgesloten, dijken werden verhoogd en versterkt en er 
werden stormvloedkeringen geplaatst. Dit alles met het oog op 
waterstanden die slechts één keer in de 10.000 jaar voorkomen. 

Ook in België braken op 37 plaatsen dijken door. Diverse kleine 
en grote steden aan de kust en langs de Schelde liepen onder. 
Ook Antwerpen werd getroffen. Veel dijken langs de kust en de 
Schelde werden verhoogd. Toch zou het duren tot een volgende 
overstroming, in 1976, vooraleer men hier een plan, gelijkaardig 
aan de Deltawerken, opstelde: het Sigmaplan. De belangrijkste 
maatregelen waren het verhogen van de dijken langs de Schelde, 
Durme, Nete en Rupel tot minimum acht meter en de realisatie 
van dertien gecontroleerde overstromingsgebieden met een totale 
oppervlakte van 1133 hectare. De dijken tussen de Schelde en deze 
gebieden werden verlaagd om instroom mogelijk te maken. Rond 
de overstromingsgebieden werd een nieuwe dijk op sigmahoogte 
aangelegd om het achterliggende gebied te beschermen. In totaal 
werd 512 kilometer dijk aangepast. 

Theoretisch bestaat de kans dat de 8-meterkruin nog één- à 
tweemaal per eeuw overschreden wordt. Bovendien stijgt het 
Scheldewater. Weliswaar langzaam, maar toch jaarlijks meetbaar. 
Daarom liggen inmiddels plannen klaar om de dijken nogmaals 
te verhogen en nieuwe overstromingsgebieden te creëren. 
Ook de vernieuwing van de Scheldekaaien in Antwerpen past 
in deze actualisering van het Sigmaplan. De waterkering zal er 
met 90 centimeter verhoogd worden en de kaaimuren worden 
gestabiliseerd. 

Baggeren voor een betere bevaarbaarheid

De Schelde was een moeilijk bevaarbare rivier. Het 
stromingspatroon van eb en vloed is zeer verschillend. Tijdens eb 
schuurt het Scheldewater een ononderbroken meanderende geul 
uit. De vloedstroom volgt dit traject slechts ten dele en schuurt 
eigen geulen uit: de vloedscharen. Ze takken aan op de ebgeul, 
maar nemen snel in diepte af. Meegevoerd zand en slib bezinkt 
hier gemakkelijk, waardoor zandbanken ontstaan. Daarom wordt 
er gebaggerd om de rivier uit te diepen en toegankelijk te houden. 

Vóór de industriële revolutie gebeurde dat door slijkboeren met 
rudimentaire baggerbeugels. Een houten stok met een rieten - 
later metalen - ring, waaraan een zak was bevestigd. Vanaf 1850 
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deden stoombaggermolens hun intrede. Omstreeks 1870 gaan de 
eerste baggerbedrijven van start. Het zijn familiebedrijven zoals 
Decloedt (1875) en Ackermans-Van Haaren (1885). 

Na de Tweede Wereldoorlog moest de Schelde, om te kunnen 
concurreren, ook bij laag tij toegankelijk blijven voor schepen.
Daarom werden diepere vaargeulen uitgebaggerd in de bocht van 
Bath, de Wielingen en de Scheur. 

Het graven van de nieuwe dokken en het ophogen (opspuiten) van 
het hele linkeroevergebied met zes tot acht meter grond, werd 
voor een groot deel door baggermachines uitgevoerd. De eerste 
industriële baggermachines waren de baggermolens die de bodem 
afschraapten, met emmers gemonteerd op een transportband. De 
baggerspecie werd door middel van een vloeigoot naar de vaste 
oever afgevoerd of overgeladen in een transportboot. 

Op het einde van de negentiende eeuw werden baggermolens 
veelal vervangen door zuigers. Deze machines werden vooral 
ingezet om het verzanden van de vaargeul tegen te gaan en 
zanddrempels weg te zuigen. Transport van specie kon nu ook 
gebeuren via pijpleidingen. Tussenpompstations en persleidingen 
zorgden ervoor dat de specie kilometers ver gestort kon worden. 

Door de ondiepe drempels in de ebgeul te baggeren en de 
baggerspecie in de vloedscharen te storten, geraakte de ebgeul in 
de voorbije decennia meer gestabiliseerd. 

Een andere manier die al eeuwenlang gebruikt wordt om de 
bevaarbaarheid van de rivier te bevorderen, is het uitleggen 
van bakens aan de rand van ondiepten en zandbanken. De 
oudste gekende bebakening is vuur. Op hoog gelegen punten als 
duintoppen ontstak men ‘s nachts vuur om de nabijheid van de 
kust aan te duiden. Later werden hiervoor speciale constructies 
opgetrokken: de vuurtorens. 

De eerste vermelding van een boei gaat terug tot de 13de eeuw. 
Aanvankelijk gebruikte men eenvoudige staken, waarop men 
een soort mand plaatste, om ze van op grote afstand zichtbaar 
te maken. In een document van 1560 is er reeds sprake van 
vier “baecktonnen” op de Schelde. Het is ook geweten dat 
de stad Antwerpen een stadstonnenman had aangesteld die 
verantwoordelijk was voor de bakens en tonnen op de Honte. 
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Vanaf 1582 werd de deken van de schippersgilde met deze taak 
belast. 

De bebakening van de Schelde breidde zich geleidelijk uit. De 
Belgische kustwateren herbergen meer dan 150 boeien, terwijl 
tussen Vlissingen en de rede van Antwerpen een 280-tal boeien 
voor een veilige doortocht op de Westerschelde moeten zorgen. De 
DAB Vloot is een Vlaamse overheidsdienst (Dienst met Afzonderlijk 
Bestuur) die zorg draagt voor het betonneren en bebakenen van 
de vaarwateren, zowel van de Belgische kust als de Westerschelde. 
Hiervoor beschikt zij over twee schepen, boeienleggers, die hun 
vaste aanlegplaats hebben voor het Loodswezen. 

Verlichte bakens waren er al vóór 1839. Aanvankelijk werkten ze 
op gas. Het rendement ervan verbeterde met de introductie van 
Argandshe lampen met spiegelreflectoren. Daarnaast werd gebruik 
gemaakt van lichtschepen. Ze hadden een opvallende kleur en 
waren uitgerust met een toren met een krachtige lichtbron. De 
meeste lichtschepen zijn nu vervangen door lichtplatforms of 
superboeien. In 1994 werd het laatste Belgische lichtschip, de 
‘Westhinder III’, uit de vaart genomen. Het schip kreeg een vaste 
stek in het museumdok van het MAS. 
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2. water in de stad

Ontstaan van antwerpen langs de Schelde

Water speelde een belangrijke rol bij het ontstaan, de ontwikkeling 
en de verdediging van Antwerpen. De symbiose tussen stad en 
rivier gaat al ver terug. De omgeving van Antwerpen was reeds 
bewoond in de prehistorie. 

Bij graafwerken in Oosterweel werden twee boomstamkano’s uit 
het ijzertijdperk gevonden, zo’n 2500 jaar oud. Het zijn de oudst 
gekende schepen die op de Schelde voeren. Ze zijn ongeveer 
elf meter lang en ruim een meter breed. Elke kano is uit één 
boomstam gehakt. Daarvoor zijn dissels gebruikt, een speciale 
soort bijlen. De koppen van de uitgeholde stam zijn afgesloten met 
dwarsschotten. In de kano zijn bankjes aangebracht. Momenteel 
worden ze bewaard in de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis in Brussel. 

De oudst bewaard gebleven bouwfragmenten dateren pas 
uit de Gallo-Romeinse periode. Ook toen leefde men nauw 
verbonden met de Schelde. De rivier was een rijke visgrond en 
een transportweg zowel stroomopwaarts, als stroomafwaarts. 
Nabij het huidige Steen moet in de tweede en derde eeuw een 
kleine bevolkingsgroep geleefd hebben. Het verdwijnen van deze 
woonkernen is vermoedelijk te wijten aan overstromingen in het 
Scheldegebied.

De oorspronkelijke nederzettingsstructuur was in sterke mate 
bepaald door de hydrografische omstandigheden en het 
microreliëf. De stad ontstond langs de buitenbocht van de Schelde, 
waar de alluviale vallei smal is en de hoger gelegen zandgronden 
dicht bij de rivier komen. De oever was onregelmatig doordat 
meerdere landruggen vooruit staken in de Schelde. Daartussen 
bevonden zich laagten, een soort inhammen. Zo kon voldoende 
droog bouwterrein gecombineerd worden met een rivierhaven. De 
belangrijkste uitsprong was de Werf. Verder naar het zuiden lag 
het Zand. Ten noorden van de Werf lag de Holen- of Koolvliet, meer 
naar het zuiden de Rui – waar later de Suikerrui werd uitgegraven - 
en nog verder door de Sint-Jansvliet. 

De groei van de stedelijke nederzetting tijdens de middeleeuwen 
was te danken aan een samenspel van verscheidene factoren. 
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De economische factor was doorslaggevend. De ligging aan 
een enorme vaarweg was belangrijk voor het transport. Ook de 
visserijbedrijvigheid speelde een niet onaanzienlijke rol. Bovendien 
was het terrein geschikt voor woningbouw. De religieus-culturele 
factor bevorderde eveneens de groei van de stad. De drie grote 
kloosters (de Sint-Michielsabdij aan de huidige Kloosterstraat, de 
Sint-Bernardusabdij in Hemiksem en de Kartuizers op het Kiel) 
oefenden een grote aantrekkingskracht uit.

water en de verdediging van antwerpen

De eerste versterking of ‘burcht’ werd opgericht rond het midden 
van de negende eeuw. Het was een halfcirkelvormige wal die 
van het huidige Steen richting Vleeshuis liep en van daar terug 
binnen de Burchtgracht naar de Schelde. Rond 1200 werd de wal 
vervangen door een stenen muur. De prestedelijke nederzetting die 
ondertussen rondom dit castrum was ontstaan, was omgeven door 
een watergordel - de zogenaamde ruiendriehoek. De ruien werden 
gedeeltelijk aangelegd in de bedding van natuurlijke waterlopen. 
Nu zijn ze overwelfd, maar hun tracé is nog grotendeels terug te 
vinden in het stratenpatroon en in verschillende straatnamen. 
De gracht liep van de Suikerrui, de zuidzijde van de Grote Markt, 
Kaasrui, Jezuïetenrui, Minderbroedersrui, naar de Koepoortbrug en 
via de Koolvliet terug naar de Schelde. Vier bruggetjes verbonden 
de ruienstad met de overzijde: de Broodbrug ter hoogte van de 
Hoogstraat, de Reinoldbrug tussen Kaas- en Jezuïetenrui, de 
Wijngaard- en de Koepoortbrug. De omwalde burcht vormde 
een afweer tegen mogelijke aanvallen. Waarschijnlijk kwam 
ze tot stand onder impuls van de markgraven die het belang 
van Antwerpen als handelscentrum met een eigen tolhuis en 
muntatelier onderkenden.

Omstreeks 1183-1201 was de bebouwing buiten de ruiendriehoek 
gegroeid. Er werd een nieuwe stadsgracht gegraven in het 
zuiden. Die liep van de Sint-Jansvliet – vermoedelijk uitgegraven 
in een bestaand kreekje - over in de smallere Steenhouwersvest 
en Lombardevest. Via de Wiegstraat kwam ze in de Sint-
Katelijnevest, om zo bij de Wijngaardbrug aan te sluiten bij 
de oude vestinggracht. De oude Rui, die door deze nieuwe 
verdedigingsgordel haar defensieve functie verloor, werd een 
binnenhaventje. Reeds in 1250 werd het omwalde gebied opnieuw 
vergroot. Ditmaal in het noorden door de Dries in te lijven, die 
vooral belangrijk was als landbouwgebied. De Sint-Pietersvliet ging 
de noordelijke grens vormen.
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Dankzij de economische bloei en de ermee samenhangende 
bevolkingstoename was de stad op het einde van de dertiende 
eeuw opnieuw uit haar omwalling gegroeid. In de periode 1294-
1314 werd gewerkt aan een derde verdedigingsgordel. Deze liep in 
grote lijnen van de huidige Willem Lepelstraat, Sint-Rochusstraat, 
Bervoetsstraat, Schermersstraat, Sint-Jorisvest, Blauwtorenplein, 
Wapper, Lange Clarenstraat, Sint-Jacobsstraat, Prinsesstraat, 
Cauwenbergh, Stijfselrui, Falconrui en Verversrui en zo verder 
langs de Oude Mansstraat en de Sint-Pietersvliet terug naar 
de Schelde. De omgrachting vertoonde niet de gebruikelijke 
cirkelvorm, maar eerder een onregelmatige veelhoek. Langs de 
Schelde werd ook een verdedigingsmuur gebouwd, waardoor 
de haven volledig intra muros lag. De werven en aanlegsteigers 
waren bereikbaar via poorten. Omstreeks 1314 was de omwalling 
voltooid, maar nog tijdens een groot deel van de veertiende 
eeuw werden verbeteringen aan de omwalling aangebracht. De 
stadsgrens zou tot het midden van de zestiende eeuw onveranderd 
blijven.

Vanaf het einde van de dertiende eeuw gebruikte men 
kanonskogels in de oorlogsvoering. Daartegen waren de in verval 
geraakte middeleeuwse vesten niet bestand. Een aanval van 
Maarten van Rossum in 1542 maakte dat pijnlijk duidelijk. De 
nieuwe omwalling was van het gebastioneerde type en werd 
ontworpen door Donati Buoni di Pellezuoli. Ze volgde grosso 
modo het tracé van de huidige leien. In het noorden werd de 
Nieuwstad aangehecht, een gebied van ongeveer 25 hectare. 
Hier liet Gilbert Van Schoonbeke kanalen graven die in verbinding 
stonden met de Schelde. Voor de aanleg van de Brouwersvliet 
werd gebruik gemaakt van de oude stadswal. Het vestingwater 
werd omgevormd tot een binnenhaven. De Middenvliet kon 
galjoenen en karvelen tot 200 ton opvangen. Hier werd in 1560 het 
imposante Oostershuis gebouwd: de zetel van de Duitse Hanze, 
een vereniging van kooplieden. Vandaar ook de naam Oostervliet 
of Graanvliet. Dit laatste omdat schepen uit Amsterdam hier graan 
uit oostelijk Europa kwamen lossen. Een derde kanaal was de 
Timmervliet. Deze kanalen lieten toe dat schepen die voorheen op 
de Schelde het hoogtij moesten afwachten, nu de vlieten konden 
binnenvaren om daar hun waar te lossen aan de magazijnen die 
zich op de oevers vestigden. De verkaveling van de gronden langs 
de oevers was dan ook vervat in het plan van de Nieuwstad. Ook 
de plaatsing van kranen en wippen om de goederen te laden en te 
lossen was erin opgenomen.
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De stad bleef binnen haar vesten geprangd tot in de negentiende 
eeuw. Dan wordt de Brialmontomwalling aangelegd op de plaats 
van de huidige Singel en Ring. Dit was een 15 kilometer lange 
omwalling die begon aan de Zuidcitadel, in een boog rond de 
stad liep en ten slotte terug aansloot op de Schelde waar het 
Noordkasteel zou gebouwd worden. Vier kilometer voor de stad 
werden acht nieuwe forten aangelegd. De omwalling was in 1864 
voltooid. Ze verdween in 1964, met de aanleg van de Ring.

Voor de watervoorziening kon Scheldewater uit grachten, ruien en 
vlieten geschept worden. Het Scheldewater was echter brak, en 
in grachten, vesten en ruien werd gesluikstort. Hiertegen werden 
heel wat verordeningen uitgevaardigd. Afvalwater afkomstig uit 
het huishouden diende te worden afgevoerd via de zogenaamde 
‘moos’, een soort riool. Dit afvoerkanaal was gesloten en liep 
onder de vloer, vermoedelijk tussen de keldergewelven, en onder 
de bestrating door en mondde zo uit in een in het midden van de 
straat aangelegde goot. Deze kwam op haar beurt uit in de grotere 
stadsriool, die alles meevoerde naar de openbare waters. Wanneer 
huizen of industriële gebouwen echter aan een rui, gracht of vliet 
paalden, kwam de moos regelrecht daarin uit. De bedoeling was 
natuurlijk dat al dat vuil zou worden afgevoerd naar de rivier, maar 
regelmatig moesten de ruien, grachten en vlieten worden gekuist, 
omdat er veel viezigheid in achterbleef.

waterputten en regenbakken

Voor zijn drinkwater maakte de Antwerpenaar gebruik van 
waterputten en/of regenbakken in de eigen woning of gedeeld 
met één of meerdere buren. 

Ook toen de Schelde nog geen getij kende - en dus nog zoet water 
aanvoerde - werd grondwater gebruikt. Het was minder troebel 
en had een constantere temperatuur. Bij een opgraving tussen 
het stadhuis en het Vleeshuis in 1974-77 werden de resten van 
zes eikenhouten waterputten uit de 2de-3de eeuw gevonden. 
Qua bouw verschilden deze putten niet van andere waterputten 
die in onze streken werden aangetroffen. Opvallend was wel 
dat deze putten een filter van dakpanfragmenten hadden. Hun 
functie als drinkwaterput werd aangetoond door enkele kruiken en 
kruikamforen die onderaan in de vulling werden ontdekt. Hiermee 
haalde men het drinkwater naar boven.
Toen tijdens de middeleeuwen het inwonersaantal toenam, de 
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binnenwateren vervuilden en het Scheldewater geleidelijk brak 
werd, waren de Antwerpenaren voor drinkwater steeds meer 
aangewezen op grondwater dat via putten werd bovengehaald. 

Openbare waterputten lagen over de hele stad verspreid. Op 
het stadsplan van Antwerpen van Virgilius Bononiensis uit 
1565 worden er een dertigtal afgebeeld. Men kan twee types 
onderscheiden. In beide gevallen werd het water opgehaald door 
middel van een touw dat over een katrol werd bewogen. Bij de 
eerste versie werd het wiel opgehangen aan een eenvoudige balk 
die min of meer schuin boven de put was geplaatst. In het tweede 
geval hing het wiel aan een sierlijke bovenbouw, de putkevie. 
Van dit laatste type is de beroemde Quinten Matsijsput op de 
Handschoenmarkt. Deze stond in 1490 voor het oud-stadhuis, 
maar werd rond 1561 naar zijn huidige plaats overgebracht. Een 
groot aantal waterputten was openbaar. Op enkele uitzonderingen 
na verdwenen ze allemaal tijdens de periode 1650-1750. Ze werden 
vervangen door handpompen om het risico op verontreiniging te 
beperken. Bovendien werd rond die tijd het gebruik van metalen 
zuigerpompen algemeen. 

Talrijke privé-woningen beschikten over eigen putten. Ze stonden 
op een binnenplaats, in de tuin of in de woning zelf, meestal in 
de kelder. Vaak werd de put zo aangelegd dat hij zowel binnen 
als buiten, en dikwijls ook zowel op het kelderniveau als op het 
gelijkvloers, kon worden bediend. Op verschillende plaatsen zijn 
oude waterputten teruggevonden. Onder andere in de Hoogstraat 
27, Kleine Pieterpotstraat 21, Pelgrimstraat 15-17 en Zirkstraat 4.

Het gebruik van een waterput voor drinkwater moet wel enigszins 
gerelativeerd worden. Men mag immers niet vergeten dat 
het waterverbruik vóór de negentiende eeuw beperkt was in 
vergelijking met ons hedendaags verbruikspatroon. Water werd 
in het huishouden wel gebruikt voor het bereiden van maaltijden, 
maar nauwelijks als drank. Daarvoor had men vooral klein bier 
(tafelbier). Daarnaast werd het water gebruikt om af te wassen, te 
wassen en voor de schoonmaak. 
In een stad met vele houten huizen waren deze waterputten vooral 
belangrijk in functie van brandbestrijding. Putmeesters stonden in 
voor het onderhoud.

In Antwerpen zouden de stadswijkpompen tot het begin van de 
twintigste eeuw de belangrijkste vorm van watervoorziening 
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blijven. Door hun soms kunstige vormgeving bepaalden ze het 
stadsbeeld. In 1844 werden er nog 96 geteld. Door de opkomst 
van de drinkwaterleiding in Antwerpen vanaf 1884, raakten de 
openbare waterpompen stilaan in onbruik. Bovendien groeide het 
besef dat het Antwerpse grondwater – hoewel het er goed uitzag 
en een goede smaak had - bacteriologisch sterk verontreinigd 
was door vermenging met rioolwater. Van de 96 openbare 
waterpompen die in 1844 nog werden geteld, zijn er maar enkele 
exemplaren overgebleven: op de Vrijdagmarkt, de Kleine Markt, 
de Ossenmarkt, de Paardenmarkt, op de binnenpleintjes van een 
aantal godshuizen, in enkele gangen en in het begijnhof. Voor het 
overige kan men nog hier en daar nog beelden vinden die vroeger 
pompen of putten gesierd hebben.

Regenwater voldeed blijkbaar beter aan de vereisten qua 
zuiverheid. Bovendien kon iedereen er vrij over beschikken. 
Omwille van de perceelsvorming bestond de bebouwing bijna 
uitsluitend uit diephuizen, waarvan de steile zadeldaken samen 
afwaterden in een kilgoot dwars op de straat. Elke bewoner moest 
het regen- en smeltwater van zijn woning zodanig afvoeren dat 
niemand er hinder van zou ondervinden. Tot 1765 maakte men 
aan de voorzijde gebruik van een spuwer om het water ver van 
de muren naar beneden te leiden. Daarna maakte men gebruik 
van regenpijpen, net zoals aan de achterzijde van de woning 
waar het regenwater meestal werd opgevangen in een regenbak. 
Doorgaans werd lood gebruikt voor onderdelen om regenwater af 
te voeren. Afvoerpijpen werden ook wel vervaardigd uit op elkaar 
aansluitende aardewerken elementen. Bepaalde onderdelen 
konden in natuursteen worden gekapt. Als het regenwater niet 
werd opgevangen, werd het samen met de gebruikswaters 
afgevoerd in de keukenriool, of soms ook wel in de mest- of 
afvalput waar het water in de grond sijpelde. Watervoorziening 
was in de meeste huizen waarschijnlijk geen probleem. De 
kwaliteit van het water daarentegen liet wel vaak te wensen over.
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De Herentalse Vaart en het waterhuis

De aanvoer van zuiver, zoet water in de stad was van essentieel 
belang voor de nijverheid. In de eerste plaats voor de 
brouwindustrie, maar ook voor de textielnijverheid, meer bepaald 
de ververs. De enige zoetwaterbron van betekenis in de omgeving 
van Antwerpen was de Schijn. Haar water werd vanaf de vijftiende 
eeuw op twee manieren naar de stad gebracht: via de Vaart van 
Dambrugge en – belangrijker - via de Herentalse Vaart. Voor de 
stad leverde dat zoet water op en in de Schijnvallei werden zo 
overstromingen beperkt. 

De Vaart van Dambrugge werd waarschijnlijk tussen 1433 en 
1459 gegraven. Het Schijnwater werd in het noordelijke stadsdeel 
gebracht, waar het ter hoogte van de huidige Tunnelplaats 
(vroeger Cruyphol) in de vesten vloeide. Daar bevond zich een 
keermuur die het Schijnwater binnen het middelste gedeelte 
van de vest moest houden. De Vaart van Dambrugge geraakte 
in onbruik na de aanleg van de Nieuwstad. Haar rol in de 
watervoorziening van Antwerpen is vrij vaag.

De Herentalse Vaart werd gegraven op het einde van de vijftiende 
eeuw (1486-1491). De nieuwe vaart moest zoet water naar 
de stad brengen voor de drinkwatervoorziening. Daarnaast 
was zij mogelijk ook de aanzet tot een nooit gerealiseerde 
scheepvaartverbinding met Herentals. Het was een zeven 
kilometer lange aquaduct. De vaart volgde de huidige Luitenant 
Lippenslaan en Plantin en Moretuslei en liep de stad binnen bij de 
vesten aan de Blauwe Toren. 
Bij de aanleg van de Spaanse omwalling werd het water van 
de vesten gescheiden door twee keermuurtjes. In de stad liep 
het water naar de Meir. Het sloot aan op de oude vesten bij de 
Meirbrug. Watergebruikers uit de omgeving konden het water 
ophalen langs de Meir op de Wapper. Het overtollige water verliet 
de stad aan de Sint-Jansvliet, waar vanaf 1552 een watermolen 
was opgesteld. 

Geleidelijk aan zou de zoetwatertoevoer naar de vaart intra 
muros worden afgeleid ten voordele van de watervoorziening van 
de brouwers in de Nieuwstad. Van Schoonbeke had die daar in 
1552-1554 gevestigd als katalysator voor de ontwikkeling van de 
Nieuwstad. De aanvoer van voldoende zoet water van geschikte 
kwaliteit was een essentiële voorwaarde om deze onderneming 
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te doen slagen. Gilbert Van Schoonbeke liet eerst Rupelwater 
aanvoeren met speciaal daartoe aangekochte waterschepen, 
tot ten laatste in 1556 een echt waterleidingbedrijfje van start 
ging: het Waterhuis. In het begin van de zeventiende eeuw werd 
het water van de Herentalse Vaart via een gemetselde buis, de 
brouwersbuis, langs de vesten naar een vergaarbak of houwer 
geleid. Dit was een reservoir in open lucht dat in de vest zelf 
was aangelegd. De houwer stond in verbinding met een kelder, 
de brouwers- of capucienenkelder, vanwaar een leiding naar 
het Waterhuis vertrok. Het Waterhuis werkte als verdeelpunt 
vanwaaruit een heus leidingensysteem naar de brouwerijen in 
de omgeving vertrok. Uitzonderlijk bediende het Waterhuis ook 
enkele huishoudens (tot 1932). 

Op het einde van de negentiende eeuw was de rol van de 
Herentalse Vaart stilaan uitgespeeld. Op kwantitatief vlak kon 
ze de gestegen vraag langs haar loop en via de brouwersbuis 
niet meer aan. Op kwalitatief vlak kon het vaartwater niet meer 
optornen tegen het gezuiverde Netewater dat het ondertussen 
opgerichte waterleidingsbedrijf in de stad leverde. Geleidelijk werd 
de vaart overwelfd (1881-1930) en uiteindelijk werd ze volledig 
afgeschaft. 

een waterleidingnetwerk

Watervoorziening zoals wij die vandaag kennen, kwam er in 
Antwerpen pas op het einde van de negentiende eeuw. Het 
ontstaan ervan hangt nauw samen met volksgezondheid en 
hygiëne en kadert in de strijd tegen epidemieën van cholera 
en tyfus. Dankzij de ontwikkeling van wetenschap en techniek 
kende het een snelle verspreiding, voornamelijk in de steden. De 
landelijke gemeenten waren meestal niet opgewassen tegen de 
financiële en technische moeilijkheden die de uitbouw van een 
waterleidingnet met zich meebracht. De waterleidingsbedrijven 
ontwikkelden zich snel: in 1860 waren er in België 24, in 1880 164, 
in 1890 al 407 en in 1940 meer dan 500. De toename situeerde zich 
vooral in Wallonië. De eerste Belgische stad die over een moderne 
waterleiding beschikte was Brussel, in 1858. Antwerpen zag haar 
waterleiding tot stand komen in 1881.

In de tweede helft van de negentiende eeuw legden de meeste 
steden een openbare waterleiding aan. De toenemende 
waterbehoefte had verschillende oorzaken. Om te beginnen 
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was er de toenemende industrialisatie. Veel bedrijven hadden 
water nodig voor hun productieproces. Ook voor het laten 
functioneren van stoommachines was zoutarm water nodig. 
De industrialisatie verhoogde ook het brandgevaar. Efficiënt 
bluswerk was pas mogelijk als men de beschikking had over een 
constante wateraanvoer onder hoge druk. De industrialisatie ging 
ook hand in hand met een migratie van een groot deel van de 
plattelandsbevolking naar de steden, waardoor het inwonersaantal 
sterk toenam. Ook door het toenemende scheepvaartverkeer 
steeg de vraag naar water. Een reeks epidemieën deed vanaf 1848 
begrippen als openbare gezondheid en openbare reinheid ingang 
vinden. De openbare drinkwatervoorziening, evenals de zorg voor 
goede rioleringssystemen, werden aanzien als een middel om 
epidemieën in te dijken.

In de jaren 1860 tekende zich in Antwerpen duidelijk de behoefte 
af aan voldoende leidingwater dat aan hygiënische eisen 
beantwoordde en aan hoge druk geleverd kon worden. Op het 
einde van de negentiende eeuw beschikte men over voldoende 
technische middelen om water onder hoge druk aan de bevolking 
te leveren, op voorwaarde dat het door vrij verval van op hoger 
gelegen plaatsen kon worden aangevoerd, of met een geringe 
aanzuighoogte kon worden opgepompt. Aangezien de kennis van 
de waterkwaliteit nog vrij gering was en de zuiveringstechnieken 
nog in de kinderschoenen stonden was het noodzakelijk dat men 
over een zuivere waterbron kon beschikken, zodat het gebruik van 
oppervlaktewater noodgedwongen beperkt moest blijven.

Tussen 1861 en 1867 werden bij het Antwerpse stadsbestuur elf 
voorstellen gedaan voor het uitbouwen van een waterleidingnet. 
Vijf steunden op de winning van oppervlaktewater in onder 
andere de Tappelbeek, de Visbeek en de Aa. Vier ander voorstellen 
gingen uit van grondwaterwinning dat gehaald zou worden in 
draineergallerijen in het zuiden van de stad. Om de voorstellen te 
beoordelen, werd er een wetenschappelijke commissie opgericht. 
Men stuurde ingenieurs uit om buitenlandse waterbedrijven te 
bezoeken. Het verslag van de bijzondere commissie was klaar 
in 1869. Vervolgens stuurde het stadsbestuur een brief naar 
verschillende waterbedrijven met de vraag om een voorstel 
tot concessie in te dienen. Twee voorstellen werden binnen de 
voorziene termijn ingediend. Eén ervan kwam van Joseph Quick 
senior en Joseph Quick junior (vader en zoon) en de heer Dick. Het 
tweede kwam van de heer Vanderghote, een brouwer van de Oude 
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Vaartplaats in Antwerpen. Geen van beide voorstellen kon echter 
rekenen op de goedkeuring van stadsingenieur Van Bever. Daarop 
beslisten Quick-Dick en Vanderghote hun projecten te combineren 
en samen één voorstel in te dienen. Deze combinatie had veel 
voordelen: Vanderghote had zijn kennis over de hydrografische 
situatie in Antwerpen en de Quicks hadden ervaring op het vlak 
van waterleidingbouw en –exploitatie.  

Hun voorstel bestond erin water te onttrekken uit de Nete, 
nabij Rumst, op 17 kilometer ten zuiden van de stad. Het 
schema voorzag een filtertrap ter plaatse en een pomping naar 
Antwerpen, waar het water binnen de wallen in een reservoir 
zou worden opgeslagen alvorens in het net te worden gepompt. 
De Nete bleek nog de enige rivier te zijn die in aanmerking kwam 
om Antwerpen van drinkwater te voorzien. De kwaliteit van het 
water wisselde echter sterk. Er waren grote schommelingen in 
de watersamenstelling. In de zomer had het water een hoog 
zoutgehalte. Bovendien had het een gele kleur die niet door 
bezinking of filtratie verwijderd kon worden. Het water bevatte 
plantaardig materiaal en microscopisch kleine diertjes. Bij 
ontbinding kon dit leiden tot reukproblemen en de vorming 
van sulfiden. Het water had ook een hoog ijzergehalte dat in de 
industrie hinder zou kunnen veroorzaken. Het eigenlijke Netewater 
was maar twee maal per dag beschikbaar, namelijk maximaal van 
drie uur voor tot twee uur na de tij.

In 1873 werd de concessieovereenkomst met Quick-Dick 
ondertekend. Daarna moest er nog gewacht worden op 
een akkoord van het provinciebestuur. Uiteindelijk kon de 
overeenkomst definitief ondertekend worden op 25 november 
1874. De eerste werken voor het uitbouwen van een 
waterleidingnetwerk konden nu starten en hiervoor werd een 
maatschappij naar Engels recht opgericht. 

De werkzaamheden vorderden echter niet volgens plan. Het 
stadscollege liet de Engelse firma in gebreke stellen en een 
andere Engelse firma, Easton & Anderson, werd gevraagd om de 
concessie over te nemen. Deze wilde echter eerst de haalbaarheid 
van het project van Quick-Dick testen. Zij had vooral vragen bij de 
bruikbaarheid van het Netewater. De keuze van de waterbron was 
immers al door Quick-Dick gemaakt, zodat bij overname van de 
concessie niets kon gewijzigd worden. Het was dan ook essentieel 
dat officieel en ontegensprekelijk zou worden vastgesteld dat de 
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gekozen grondstof inderdaad geschikt was voor de bereiding van 
drinkwater. Er werd een proefinstallatie gebouwd in de buurt van 
de Netebrug bij Walem, volgens de plannen van Quick-Dick. 

De proeven met zuivering van Netewater over sponzig ijzer waren 
zo bevredigend dat de firma Easton & Anderson de concessie van 
Quick-Dick overnam. Dat gebeurde in 1879. 

Overeenkomstig de voorbereidende proeven werd het volgende 
zuiveringsschema toegepast. Het Netewater werd ongeveer drie 
uur na hoogtij naar inlaatbekkens geleid, waar het gedurende 
twaalf uur bleef om de grote deeltjes te laten bezinken. Het 
bovendrijvende water werd dan naar een filter gepompt die 
opgebouwd was uit een laag grind, een laag sponzig ijzer en een 
gewone zandlaag. Hier nam het water een kleine hoeveelheid ijzer 
op dat na beluchting oxideerde en uitvlokte en zo de vaste deeltjes 
meesleurde. De gevormde vlokken werden op gewone zandfilters 
verwijderd. Daarna werd het water opgevangen in ondergrondse 
reservoirs die met aarde overdekt waren om het water koel te 
houden en te beschermen tegen licht.

Voor de voeding van het distributienet werd gekozen voor 
een directe pomping vanuit het productiecentrum, zonder 
tussenkomst van watertorens. Het vervoer van het leidingwater 
naar de stad gebeurde via een 15 kilometer lange leiding met 
een diameter van 500 mm, die bij werkdruk van 5 bar ongeveer 
14.400 kubieke meter per dag kon leveren. In de stad werden 
gietijzeren distributieleidingen voorzien, die waren uitgerust 
met brandmonden. De aanvoerleiding Rumst-Antwerpen werd 
aangelegd onder de niet-gekasseide zijberm van de rijksweg. Voor 
de kruising van de ca. 50 m brede vestinggrachten in Berchem 
moest een duiker worden gezonken, samengesteld uit buizen met 
flensverbindingen. Op één jaar tijd moesten ook nog 77 kilometer 
distributieleidingen worden gelegd, buiten de 409 die al door 
Quick-Dick waren geplaatst.

De grote leidingen werden door stadsingenieur Royers aan een 
proefdruk van 8 bar onderworpen. Om niet te moeten wachten 
op de voltooiing van het geheel om lekken te kunnen vaststellen, 
werden mobiele stoompompen opgesteld bij de Jacobsstraat en in 
Walem. Daarmee konden de leidingen getest worden van zodra ze 
gelegd waren. De aldus opgespoorde defecten veroorzaakten op 
sommige plaatsen wateroverlast, zoals op de Gemeenteplaats, de 
Mechelsesteenweg, de Meir en de Provinciestraat.  
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In 1881 werd een exploitatiemaatschappij opgericht: de Antwerp 
Waterwork Company Limited. In 1930 werd de concessie beëindigd 
toen geen akkoord kon worden bereikt met de Engelse eigenaars 
over een nieuwe constructie waarin de randgemeenten zouden 
worden opgenomen. De stad Antwerpen nam het bedrijf over en 
stichtte een intercommunale vennootschap. 

Op 21 juni 1881 werd de waterleiding ingehuldigd. Uit de 
ruimtelijke spreiding van de aansluitingen blijkt dat men in 
de eerste plaats mikte op de beter begoeden die in de meer 
residentiële wijken aan rand van de stad woonden en op 
industriële afnemers. In de concessie was wel voorzien dat AWW in 
de volksbuurten tien drinkfonteintjes moest plaatsen waar gratis 
water werd geleverd. 
 
Fonteintjes, drinkbakken en watermonden

In de oude kernstad was de bevolkingsconcentratie het grootst. 
Het putwater was er niet alleen schaars, maar bovendien besmet, 
ook al was het helder en smakelijk. Het moest zo snel mogelijk 
door leidingwater vervangen worden. Maar in de volksbuurten, 
zoals in Sint-Andries of in het Schipperskwartier, konden weinigen 
zich de luxe permitteren van een aansluiting op de nieuwe 
waterleiding. De concessieakte bepaalde dat AWW op kosten van 
het stadsbestuur tien fonteintjes zou oprichten. De stad betaalde 
enkel de plaatsing ervan. De levering van het water viel ten laste 
van het waterleidingbedrijf. Er kwamen waterfonteintjes in de 
Nationalestraat, vlak bij de Kronenburgstraat, op het Falconplein, 
op de hoek van de Rozenstraat en de Korte Sint-Annastraat, in de 
Sint-Elisabethstraat, in de Schoolstraat en op de Oudevaartplaats, 
hier ter vervanging van een oude pomp. Allen in de periode 1881-
83.  In 1884 zouden er nog bijkomen in het Sint-Andrieskwartier op 
de kruising van het Schelleken, het Steegsken en de Rijkenhoek, op 
viaduct Dam bij het kruispunt met de Bredastraat, en in de huidige 
Van Kerkckhovenstraat. Ook aan de verbinding tussen de Lange 
Schipperskapelstraat en de Blauwbroekstraat kwam een fonteintje. 
Eens de tien overeengekomen fonteintjes geplaatst waren, kon de 
stad nog bijkomende fonteintjes laten zetten, maar voor dit water 
moest dan wel zelf betaald worden. Er waren ook gevallen waar 
het waterverbruik weliswaar door de stad aan AWW betaald werd, 
maar waarvan de kosten werden verhaald. Dat gebeurde met de 
fonteintjes die op vraag van het Bureel van Weldadigheid in de 
wijk Stuivenberg werden geplaatst. 
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De veralgemeende aansluiting van woningen op het leidingennet 
maakte de fonteintjes stilaan overbodig, maar pas in 1937 werd 
beslist er enkele af te breken.

In de jaren 1930 kwam er wel een nieuw type van fonteintjes. Deze 
drinkfonteintjes werden op zeven pleinen en in vier parken binnen 
en buiten de stad geïnstalleerd: Sint-Andriesplaats, Veemarkt, 
Steenplein, Stuivenbergplein, Dageraadplaats, Jan Davidlei (Kiel), 
stadspark, Den Brandt, Middelheim, Nachtegalenpark. 
Ze verdwenen in de jaren 1960. 

Tot dan waren er ook drinkbakken voor paarden en honden. Op 
enkele uitzonderingen na, waren het ovale gietijzeren kuipen op 
een zuilvormige voet, waar paarden hun dorst konden lessen. 
Onderaan waren ze voorzien van twee kleinere waterbakjes 
voor honden. Om gemakkelijk bereikbaar te zijn, stonden ze 
vaak midden op de weg opgesteld. Meermaals werden ze omver 
gereden of beschadigd door karren en later ook door auto’s. 
De drinkbakken waren er gekomen op initiatief van de Antwerpse 
Maatschappij tot de Bescherming der Dieren die in 1884 voor het 
eerst verzocht om twee bakken voor paarden en honden te mogen 
plaatsen in de Van Schoonhovenstraat en op de Oudevaartplaats. 

In de stad waren op regelmatige afstanden op het buizennet 
watermonden aangebracht om water af te tappen. Dat werd 
gebruikt om straten en pleinen te sproeien of rioleringen te 
spoelen. Contractueel mocht dit gebeuren tussen 5 en 22 
uur van april tot september, en tussen 6 en 20 uur tijdens de 
andere maanden van het jaar. Het stadsbestuur schafte voor de 
sproeidienst nieuwe buigzame leidingen aan. Verder werden in 
de periode 1883-85 zowat 120 bijkomende ‘waterverbindingen’ 
aangelegd: parken en plantsoenen zoals de Warande, het 
stadspark, de Gemeenteplaats (“geuzenhofkes”), het De 
Koninckplein en het plein met het beeld van Boduognat op de 
Leopoldlei. Ook langs bekende wandelwegen zoals de Handelslei, 
Nijverheidslei, Kunstlei, Zuidlei, Wapperslei, De Keyserlei en 
pleinen zoals het Sint-Jansplein, de Grote Markt, het Sint-
Andriesplein, het Groenkerkhof en het Marnixplein kwamen extra 
aftappunten. 

Het enthousiasme was van korte duur, want het waterverbruik 
viel nogal duur uit. Op 10 november 1883 kwam men tot een 
akkoord. De stad zou in ruil voor de som van 50.000 F onbeperkt en 
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zonder meter water kunnen gebruiken “voor de besproeiing en het 
reinigen van straten, straatjes, gangen, stegen, plaatsen, kaaien, 
leien, openbare wandelingen, parken en tuinen der stad; voor het 
spuien van riolen welker wijdte niet boven de 1m50 gaat en voor 
de bevloeiing van alle bestaande en nog op te richten pissijnen”. 
De looptijd van de overeenkomst was drie jaar. In 1887 kwam aan 
het contract een einde. Wegens onenigheid tussen stad en AWW 
ging men over op betaling volgens het vastgesteld verbruik. Er 
werd geleidelijk aan zuiniger omgesprongen met water.

Monumentale fonteinen

Monumentale fonteinen waren niet inbegrepen in de 
overeenkomst van 1874. De concessieakte bepaalde dat fonteinen 
water zouden mogen afnemen tussen 7 en 22 uur (in de winter 
tussen 9 en 17 uur), maar er waren geen fonteinen. Wel was in 
de concessieovereenkomst bedongen dat de concessionarissen 
de bouw zouden financieren van een fontein voor een bedrag van 
50.000 F. De stad zou het initiatief moeten nemen en zeggen waar 
en wanneer ze moest worden gebouwd. 

In april 1878 besliste men de fontein te plaatsen voor de pas 
opgerichte Nationale Bank. Het gebouw was ontworpen door 
Hendrik Beyaert. In maart 1880 had een afvaardiging van het 
stadsbestuur met hem een gesprek over de inrichting van het 
plein. De architect bood aan om gratis een ontwerp voor een 
fontein te maken. Dit voorstel werd aanvaard, op voorwaarde 
dat het monument niet meer dan 25.000 F zou kosten. In april 
1883 waren de ontwerptekeningen van Beyaert klaar. Tegen 
september 1884 maakte beeldhouwer Houtstont een model 
van de fontein. De Commissie voor Schone Kunsten trok naar 
Brussel om het te gaan keuren en suggereerde een aantal 
wijzigingen en verbeteringen aan het oorspronkelijke ontwerp. 
Op dat moment werden waarschijnlijk de acht kikkers en zestien 
wapenschilden die Europese havensteden verzinnebeelden, aan 
het ontwerp toegevoegd. De fontein van Beyaert werkte voor 
het eerst tijdens de kermisdagen van 1886. In 1891 werd in het 
plantsoen voor de Nationale Bank een eerste leeuwengroep van 
Josué Dupon geplaatst. Later kwam er nog een tweede. Beide 
beeldhouwwerken zouden samen met de fontein de plaats moeten 
ruimen voor het Monument van de Gesneuvelden 1914-1918. 
Ze werden tijdelijk opgeborgen in het stadsmagazijn en in 1935 
verhuisd naar het plantsoen op de Jan Van Rijswijcklaan. 



29

Het monument voor de gesneuvelden werd op april 1930 plechtig 
ingehuldigd, maar verhuisde in 1951 zelf naar het stadspark. 
Van het bedrag dat AWW ter beschikking stelde bleef nog ruim 
de helft over. Men zou het aan de Brabofontein besteden. Het 
resterende bedrag voor het monument werd betaald van het 
legaat dat industrieel August Nottebohm voor de verfraaiing van 
de stad ter beschikking stelde. Bij beeldhouwer Jef Lambeaux werd 
een fontein besteld die de gedaante van Brabo, worstelend met de 
reus Druoon Antigoon voorstelde. In 1886 besliste het college het 
bekken van de fontein weg te laten en haar een voet van rotswerk 
te geven, iets wat de kosten zou verminderen. In 1887 werd de 
beeldengroep opgericht.

In de periode 1881-1930 werden in Antwerpen nog drie andere 
fonteinen geïnstalleerd. Een eerste werd geplaatst in 1887 in 
het plantsoen van de Zuidlei ter hoogte van de Montignystraat. 
Het was een waterkom waarvan de watertoevoer gebeurde door 
een klein fonteintje. In 1912 legde men voor het standbeeld van 
Conscience een plantsoentje aan om vandalisme tegen te gaan. 
Het kreeg een waterkom met spuwer. In datzelfde jaar werd ook 
het monument voor Auguste Lambermont opgericht. 

De enkele fonteinen die Antwerpen rijk was, spoten enkel ’s 
zondags - en dan nog niet meer dan 6 tot 7 uren - omwille van 
de kostprijs van het water. Voor de twee grote fonteinen is deze 
regeling blijven gelden tot 1908. Toen werden elektrische pompen 
geïnstalleerd die het mogelijk maakten voortdurend hetzelfde 
water te gebruiken om te spuiten. 
 
water voor brandbestrijding, waterkracht en de haven

De brandbestrijding in Antwerpen was sinds 1817 toevertrouwd 
aan een gespecialiseerde stadsdienst,  het Corps des sapeurs-
pompiers. Deze dienst beschikte midden negentiende eeuw 
over een tiental pompen van verschillende capaciteit waarmee 
men hoogten van 16 tot 22 meter kon bereiken. Deze machines 
moesten met de hand bediend worden, zodat veel personeel nodig 
was. De belangrijkste gebouwen in de stad waren voorzien van 
eigen blusinstallaties bestaande uit één of meer waterreservoirs 
onder het dak, en een aantal vaste of mobiele pompen. 
Bovendien werden in de omgeving van deze gebouwen reservoirs 
voor regenwater of waterputten aangelegd als bijkomende 
watervoorziening. Voor brandbestrijding in de haven beschikte 
men over een blusschip in het Willemdok. 
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In 1865 werden de eerste stoompompen aangekocht die een 
eerste omwenteling betekenden. Een tweede omwenteling was 
de waterleiding. De zowat 1000 brandmonden zorgden ervoor 
dat water nooit ver uit de buurt was als er brand uitbrak. De 
brandweerwagens werden aangepast aan de nieuwe toestand. 
Contractueel was AWW verplicht kosteloos al het water ter 
beschikking te stellen dat voor het blussen nodig zou zijn. Het 
moest altijd onder voldoende druk staan. Om aan de plotse extra 
vraag naar water te kunnen voldoen, moest de brandmelding 
onmiddellijk worden doorgegeven aan de conducteur van 
AWW. Deze stond via een directe telegraaflijn in verbinding het 
pompstation bij Walem. 

Voor elektriciteit als drijfkracht ter beschikking stond, konden 
havenwerktuigen enkel door stoommachines worden bediend. 
Door de snelle uitbreiding die de Antwerpse haven vanaf 1869 
kende, was er veel behoefte aan mobiele kranen rond de oude 
dokken, later ook aan de nieuwe Scheldekaaien. Het probleem van 
de energiedistributie werd voordelig opgelost door het inzetten 
van waterdruk. Hierbij werd op een centraal gelegen plaats water 
onder een druk van 50 bar gezet en door een netwerk van stalen 
leidingen tot bij de plaats van gebruik gebracht, waar het een 
zuiger in beweging bracht. De lineaire beweging werd als dusdanig 
gebruikt voor de bediening van hefwerktuigen, of omgezet in 
een draaiende beweging voor de bediening van kaapstanders, 
zwenkmechanismen en dergelijke. De eerste waterdrukcentrale, 
het Noorderperhuis, werd in 1878 in gebruik genomen. Het 
Zuiderpershuis volgde in 1882.

Om aan de toenemende vraag van de schepen te kunnen voldoen 
had de maatschappij leidingen aangelegd langs alle havendokken. 
Die waren, zoals in de stad, op regelmatige afstanden voorzien 
van brandmonden. Hierop kon een standpijp worden aangesloten 
vanwaar het schip bevoorraad werd met een slang. Een groot 
gedeelte van de ingeslagen watervoorraad moest dienen 
als ketelwater voor de voeding van de stoommachines. De 
‘Belgenland’ van de rederij Red Star Line bijvoorbeeld nam voor 
elke reis 2000 m³ water in voor de dienst op de dekken en 1200 m³ 
voor de stoomketels.

Omdat de Nete als getijdenrivier niet voldoende water kon leveren 
en de kwaliteit van het water er bovendien op achteruit ging, werd 
in 1955 overgeschakeld op Maaswater. AWW onttrok het water 
aan het Albertkanaal en de Nete in Lier.
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watertorens

Voor de waterdistributie maakte AWW geen gebruik van 
watertorens. Toch zijn er een aantal bewaard. Het watertoren-duo 
nabij het station Antwerpen-Oost en deze van de Walemstraat 
vormen een onderdeel van een autonoom en gesloten 
watervoorzieningssysteem van de spoorwegmaatschappij. 

Dit watervoorzieningssysteem vervoerde industrieel water dat in 
hoofdzaak bestemd was om de stoomtreinen te voorzien van de 
nodige hoeveelheid water. Het water dat in de reservoirs werd 
bewaard, werd opgepompt uit de Kempische Vaart en later uit 
het Albertkanaal in Merksem. Via ondergrondse leidingen werd 
het opgepompte water naar de ‘zuiveringstoren’ geleid. Daar 
werd het ontdaan van kalk en organische vervuiling. Vervolgens 
werd het water tot in de reservoirs van de watertorens gepompt. 
Deze waterreservoirs op hoogte zorgden voor een constante 
druk in het leidingstelsel. Het water van de reservoirs kwam ten 
slotte via een persleiding in een ondergronds buizensysteem dat 
rechtstreeks naar de perrons ging. Daar werd het overgeheveld in 
de stoomlocomotieven. 

In het midden van de jaren zestig werden stoomlocomotieven 
vervangen door elektrische exemplaren. Tot 1978, wanneer de 
NMBS wordt aangesloten op de openbare waterleiding, werd 
het water nog gebruikt voor de verwarming van gebouwen, 
de sanitaire installatie en voorverwarming van de rijtuigen 
en om eventueel brand te bestrijden. Langs de Centers of 
spoorwegbermen liep ook nog een grote leiding om de schuine 
vlakken te kunnen reinigen. 

Watertorens hadden meestal een ommanteling. Deze beschermt 
het water tegen licht en lucht en vermijdt zo algengroei en 
vervuiling door insecten, vogels en stof. Omdat deze watertorens 
industrieel water bevatten in plaats van drinkwater was dat 
hier niet nodig, wat een besparing op het bouwmateriaal 
betekende. Aan de onderzijde van de schachten bevond zich 
een stookinstallatie op cokes om te vermijden dat het water in 
de reservoirs in de winter zou bevriezen. De warmte van deze 
cokeskachels steeg in de holle schacht tot aan de onderzijde van 
de metalen reservoirs. De vierkante openingen aan de bovenzijde 
van de baksteenschacht lieten de rook ontsnappen.
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3. De haven van antwerpen

De eerste bewijzen van het bestaan van de haven van Antwerpen 
dateren uit de twaalfde eeuw. Antwerpen wordt dan sporadisch 
vermeld als inscheephaven voor passagiers naar Engeland en 
Zeeland en als goederenhaven voor wijn uit Rijn- en Moezelstreek 
bestemd voor Engeland. In de dertiende eeuw was Antwerpen al 
een belangrijke aanlegplaats, als schakel tussen Engeland en het 
Rijnland. Een echte doorbraak kwam er dankzij de hydrografische 
verbeteringen omstreeks 1400. Stormvloeden veranderden de 
ondiepe Honte in een goed bevaarbare waterweg. De afstand 
naar de zee werd daardoor korter. Antwerpen nam de leidende 
rol van Brugge als economisch centrum van West-Europa over. 
Grote zeeschepen van die tijd konden nu de haven van Antwerpen 
bereiken. 

Ook voor de binnenvaart was Antwerpen belangrijk. Een 
netwerk van bevaarbare waterwegen maakte het mogelijk om 
via binnenscheepvaart de belangrijkste steden aan te doen. De 
Schelde zelf was bevaarbaar tot Kamerijk, waardoor Doornik, 
Oudenaarde en Dendermonde gemakkelijk bereikbaar waren. Via 
de Leie en bijrivieren lagen het zuiden van Vlaanderen en Artesië 
binnen reikwijdte. Ook Brabant lag open via Rupel, Zenne, Dijle, 
Demer en Nete.

Binnenhavens voor de ambachten

Tot de rechttrekking van de kaaien in de negentiende eeuw kende 
de Schelde geen rechtlijnig verloop. De haven beschikte langs 
de rivieroever over een drietal aanlegplaatsen. De voornaamste 
was de Werf of het Kranenhoofd, een natuurlijke uitsprong 
die tientallen meter in de rivier uitstak. Hier was reeds in de 
veertiende eeuw een stenen kade gebouwd en er bevond zich een 
houten kraan. Deze werd aangedreven door een grote tredmolen 
die bediend werd door zogenaamde ‘kraankinderen’. Kleinere 
uitsprongen waren er aan de vroegere Vismarkt en het Zand. Deze 
natuurlijke aanlegplaatsen waren vrij goed beschermd met hout 
en later met steen. Daarnaast beschikte de scheepvaart over een 
drietal binnenhavens: de Holenvliet (later Koolvliet), Sint-Jansvliet 
en Burchtgracht. Omstreeks 1450 kwam daar de Sint-Pietersvliet 
bij. 
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De Burchtgracht was de plaats waar scheepsbouwers hun werven 
hadden. Kleine scheepjes konden met hun vracht tot aan de 
Jezuïetenrui varen. Zij vervoerden meestal turf dat diende als 
brandstof voor onder andere brouwers, ververs en zeepzieders. 
De Sint-Jansvliet werd gebruikt door platte schepen geladen met 
bouwmateriaal. De Holenvliet kwam tijdens de stadsuitbreiding 
van de vijftiende eeuw binnen de stad te liggen. Ze was vooral 
belangrijk voor visaanvoer. De ruien en vesten, die bij elke 
stadsvergroting werden aangelegd ter verdediging van de stad, 
verloren bij elke uitbreiding hun defensieve functie. Ze groeiden 
uit tot binnenhavens en waren geschikt voor het transport met 
kleine platbodems van de aanlegplaatsen aan de Schelde naar 
de binnenstad. Ze stonden in rechtstreekse verbinding met de 
rivier en door de opkomst van de getijden kwamen ze bij eb dus 
droog te staan. Verder landinwaarts stonden deze binnenhavens 
in verbinding met de vesten, die om defensieve redenen hun 
waterpeil moesten behouden. Daarom werden tussen beide spuien 
gebouwd. Bij hoogtij konden schepen tot deze spuien varen, maar 
ze konden ze niet passeren. 

Deze haveninfrastructuur werd door de stedelijke gemeenschap 
gecreëerd en onderhouden. Ook havenpersoneel, zoals 
kaaimeesters, spui- en sluiswachters, werd door de stad 
aangesteld en betaald. De stroom, evenals de gebieden waar tol 
werd geheven, waren daarentegen hertogelijk domein.

Door de betere verbinding met de zee en de economische opgang 
van Antwerpen in de vijftiende eeuw groeide het plaatselijk 
schippersambacht snel aan tot een driehonderdtal leden. 
Scheepsbouwers maakten ook deel uit van het schippersambacht. 
Zij waren nooit met meer dan enkele tientallen. In de tweede helft 
van de vijftiende eeuw waren gelijktijdig een zestigtal Antwerpse 
koopvaarders en een tweehonderdtal binnenschepen in de vaart. 
Voornamelijk zeilschepen, soms roeischepen. Dominerende types 
waren kogge, heurde en pleit. De schepen met grote actieradius 
waren gewoonlijk karvelen. De binnenhavens werden gebruikt 
voor het bouwen van schepen. De Antwerpse werven leverden 
in hoofdzaak kleine bootjes bestemd voor de binnenvaart en de 
plaatselijke behoeften, zoals de schuit (vissersvaartuig), veerschuit 
en veerpleit, emer en botemer. De kopers waren veelal afkomstig 
uit de Scheldehaventjes of uit Moergebieden van oostelijk Zeeuws-
Vlaanderen.
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Groei en bloei van Scheldestad en haven

Omstreeks 1500 kwam de Scheldestad in een stroomversnelling 
terecht. Gunstige politieke en economische ontwikkelingen 
leidden tot een gigantische bevolkingstoename en een bloei van 
de handel. De haven werd een transithaven. Grondstoffen en 
afgewerkte producten werden ingevoerd uit Spanje, Portugal, 
Frankrijk, Engeland, Italië, het Duitse rijk en centraal Europa en 
geruild of verhandeld over de Nederlanden en omstreken. De Lage 
Landen produceerden textiel, kunstwerken, luxevoorwerpen en 
vele andere goederen die bestemd waren voor de uitvoer. Hoewel 
ook transport over land geschiedde – bijvoorbeeld met de Duitse 
hessenwegens - was water het belangrijkste transportmedium. 

De bestaande infrastructuur volstond niet langer om de 
groeiende trafiek op te vangen. Men begon aan de verbetering en 
uitbreiding van de haven. De landtongen werden tot volwaardige 
aanlegplaatsen uitgebouwd. Omstreeks 1550 waren er acht. Van 
noord naar zuid gaat het over de Nieuwe Kade (die vanaf 1552 
Engelse Kade werd genoemd), de Meekade, de Nieuwe of Stenen 
Kraan, de Werf (die de belangrijkste bleef), het Bierhoofd, het 
Maaigat, de Houtkade en de Berderenwerf. Vanaf deze laatste 
werd met ‘heuden’ een passagiersdienst naar Mechelen en Brussel 
verzekerd. 

Langs de kaden was plaats voor maximum zestig niet te grote 
zeeschepen. De grootste schepen van die tijd, zoals hulken en 
karvelen, konden hier niet aanmeren. Zij losten hun vracht in 
Walcheren waar ze werd overgeladen op kleinere boten die 
gemakkelijker hun weg vonden langs de smalle vaargeulen. 
In normale omstandigheden was er voldoende aanlegplaats, 
maar wanneer de schepen in konvooi binnenvaarden, was er 
een probleem. In een rekwest van 1564 wordt geklaagd over 
vertragingen van veertien dagen tot een maand. 

Er waren reeds nieuwe kranen geplaatst op de Werf, de 
Nieuwe Kraan en de Berderenwerf om het laden en lossen 
te vergemakkelijken. De stadsmagistraat vaardigde allerlei 
besluiten uit in verband met het lossen en laden om het gebrek 
aan aanlegplaatsen te regelen. Zoals uit zestiende-eeuwse 
plattegronden blijkt, werden schepen loodrecht op de kade 
aangemeerd. De aanlegplaatsen werden georganiseerd volgens de 
aard van de producten (bijvoorbeeld Houtkade) of de afkomst van 
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de schepen (bijvoorbeeld Engelse Kade). De duur van het lossen en 
laden was via een ordonnantie uit 1522 beperkt tot drie dagen.

De binnenhavens – de Sint-Jansvliet, Rui (Suikerrui), Burchtgracht, 
Haringvliet (Holenvliet of Koolvliet) en de Sint-Pietersvliet - konden 
niet worden uitgebreid. Onder invloed van Gilbert Van Schoonbeke 
werd daarom gestart met de aanleg van de Nieuwstad. Hier 
zou een havenkwartier gecreëerd worden om aan het nijpend 
gebrek aan aanlegplaatsen tegemoet te komen. Drie vlieten 
werden uitgegraven: de Brouwersvliet, de Koren- of Graanvliet 
en de Timmervliet. De drie evenwijdige watergangen verdeelden 
de beschikbare oppervlakte in regelmatige percelen volgens 
schaakbordpatroon. Haast elk perceel grensde langs ten minste 
één zijde aan het water. 
Ondanks de uitstekende planning groeide de wijk niet uit tot een 
commercieel centrum. De belangrijkste reden hiervoor was de 
laagconjunctuur van de jaren vijftig. 
Rond 1582 bestond het grootste gedeelte van de oppervlakte 
uit nijverheidsgebouwen: brouwerijen rond de Brouwersvliet, 
ververijen rond de Graanvliet en scheepswerven rond de 
Timmervliet. 

Het laden en lossen van schepen geschiedde overwegend manueel 
en was erg arbeidsintensief. Het gros van de werkzaamheden werd 
verzekerd door de ‘kordewagenkruiers’, de buidel- of buildragers 
en de turfdragers. Zij kregen hun functie van de stadsmagistraat, 
die hiervoor inkomgelden eiste. De meeste Antwerpse schippers 
waren eigenaar van hun eigen vaartuig. Wel waren er vaak 
‘stille vennoten’, die de aankoop en de werkingskosten hielpen 
financieren. Hun schepen behoorden vrijwel zonder uitzondering 
tot de kleinere en de middenklasse. De Antwerpse schippers waren 
in hoofdzaak ingesteld op trafiek op de binnenwateren en in het 
bijzonder op het vervoer langs de door de smalle vaargeulen en 
vele zandbanken zo moeilijke, maar ook rendabele verbinding met 
Walcheren. 

De Hollanders, gespecialiseerd in de graanhandel op de Baltische 
Zee, konden mastodonten van 500 tot 700 ton in de vaart brengen 
en werden vaak gecharterd voor grote zeetochten. Zij waren in de 
zestiende eeuw de vrachtvaarders voor de Antwerpse overzeese 
handel. 
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Ook scheepsbouw was aanwezig in Antwerpen. Veel ruimte voor 
scheepswerven was er echter niet te vinden langs de Antwerpse 
oevers en wat werd gemaakt behoorde tot de klasse van de 
kleinere vaartuigen.

een terugval in de Spaanse periode

In 1585 viel Antwerpen in Spaanse handen en kwam er 
een scheiding met de Nederlanden. Nederland besloot 
de Scheldemonding te blokkeren. Gedurende 200 jaar zou 
Antwerpen gedegradeerd worden van een zeehaven tot een 
binnenhaven. Er moet wel op gewezen worden dat de Schelde 
nooit hermetisch werd afgesloten. Wel werden er ‘licenten’, een 
soort douanerechten, geheven. Goederen van en naar Antwerpen 
moesten in Walcheren ook gelost en overgeladen worden. 
Vlaanderen zocht ook een nieuwe uitweg langs de kanalen die 
Gent met Brugge en Oostende verbonden. Steeds meer schepen 
uit Engeland, Schotland en Frankrijk kozen dit tracé om Antwerpen 
te bereiken. 

Antwerpen verloor haar rol als draaischijf voor de Europese 
warenhandel aan Amsterdam. Deze stad beschikte bovendien over 
de machtige Hollandse en Zeeuwse vloot, die in de zeventiende 
eeuw de grootste ter wereld was. Toch kon Antwerpen tot het 
einde van het Ancien Régime een relatieve welvaart aanhouden. 
Hierop wijst het feit dat in 1738 nog steeds 77 meesters 
ingeschreven waren in het schippersambacht. Zesendertig van hen 
waren eigenaar van hun schepen. De infrastructuur, uitgebouwd in 
de Gouden Eeuw, was na 1585 ruimschoots voldoende.

Heropbloei in de Franse periode

Het zou tot de Franse periode duren vooraleer er een heropbloei 
kwam voor de Antwerpse haven. Het overzeese handelsbelang van 
Antwerpen kreeg pas een nieuwe start na de Franse verovering 
van onze gewesten in 1792. In een decreet van 16 november 
1792 werd vrij verkeer en vervoer op de internationale rivieren 
afgekondigd. De Schelde werd heropend. Onmiddellijk maakte 
men in Parijs plannen om Antwerpen uit te bouwen als handels- en 
krijgshaven. Plannen werden gemaakt voor het rechttrekken van 
de Scheldekaaien en de aanleg van een marinebasis. In functie 
van deze plannen werd in 1799 hydrograaf Beautemps-Beaupré 
aangesteld om peilingen uit te voeren en de Schelde in kaart te 
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brengen. Dit resulteerde in de befaamde Scheldekaart. Verder 
kreeg hij ook de taak loodsen voor de marine op de Schelde te 
organiseren en op te leiden.

In 1803 bezocht Napoleon de haven van Antwerpen. Die bestond 
toen nog uit een grillig verlopende Scheldeoever met een 
vervallen houten kaaimuur en bouwvallige steigers, met de Werf 
als aanlegplaats en de slijkerige vlieten als binnenhavens. Wegens 
zijn strategische ligging wilde Napoleon van Antwerpen een 
oorlogshaven maken, vanwaaruit hij de Engelsen kon bestoken. 
Hij besliste een arsenaal en militaire scheepswerf te laten bouwen 
ter hoogte van de huidige Kloosterstraat. Verder plande hij de 
aanleg van een tijhaven, met aansluitend een dok met sluis. Hij 
wilde ook 1500 meter kaai aan de Schelde. De hoofdingenieur van 
het Departement der twee Neten, J.N. Mengin (1760-1842), werd 
belast met de opmaak van de plannen en kreeg de leiding over de 
werken. 

In 1804 begon men met de bouw van het scheepsarsenaal. Het 
jaar daarop waren de negen geplande scheepswerven in gebruik 
voor de bouw van linieschepen, fregatten en korvetten. Vanaf dan 
werden er jaarlijks een tiental houten zeilschepen vervaardigd, 
onder andere door dwangarbeiders en Spaanse krijgsgevangenen. 
Later werd de scheepswerf nog uitgebreid en er werd zelfs een 
tweede gebouwd op het Kiel. 

De belangrijkste beslissing was de bouw van dokken die door 
sluizen gescheiden werden van het tijregime van de rivier. Zo kon 
het waterpeil in de dokken constant gehouden worden en dat 
vergemakkelijkte het lossen en laden van goederen. 

De bouw van de Bonapartesluis (1811) was een belangrijke 
fase in de evolutie van de haven van Antwerpen. Op 1 januari 
1811 voer het eerste schip in het Klein Dok (in 1903 herdoopt 
tot Bonapartedok). In 1812 werd ook het Groot Dok geopend (in 
1903 Willemdok genoemd). Met de voor de dokken uitgegraven 
aarde liet Mengin de Scheldekaaien verbeteren. De stadsmuur 
langs de rivier met de overblijvende torens werd gesloopt. In 
1811 verdween op de Werf de vervallen dubbele tredkraan, die 
nog uit 1546 stamde. Als sluitstuk ontwierp Mengin in 1812 nog 
twee droogdokken aan de oostkant van het Groot Dok. Van toen 
af verloren de havenactiviteiten langs de rivier steeds meer aan 
belang, ten voordele van deze in het besluisde dokkencomplex. 
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Deze dokken hadden niet alleen het voordeel dat er een constant 
waterpeil was, maar bovendien waren de dokkaaien aanzienlijk 
goedkoper dan de Scheldekaaien. 

In 1976 werd de Bonapartesluis gedempt. Het sluiswachtershuis 
bevindt zich ten zuiden van deze getijdesluis. Tot dan had de 
sluis sporadisch gedraaid, maar dan op aanvraag voor kleinere 
binnenvaart.

Uitbreiding van de handel onder willem I

Na de val van Napoleon in 1814 werd België met Nederland 
verenigd door het verdrag van Troyes. De Schelde was daardoor 
opnieuw open en Antwerpen kon profiteren van de Nederlandse 
overzeese gebieden. Willem I voltooide de onder Napoleon 
begonnen havenuitbreidingen. 

Aangezien het verdrag van Parijs bepaalde dat oorlogsschepen er 
verboden waren, kregen ze nu een commerciële bestemming. In 
1815 besliste Willem I dat de handelsdokken eigendom zouden 
worden van Antwerpen. De stad nam daarbij onder meer de 
reglementering voor verhuring, administratie, herstelling en 
uitrusting op zich. Vier jaar later werden ook de Scheldekaaien aan 
de stad geschonken.

Na de onafhankelijkheidsverklaring

Toen op 25 augustus 1830 in het zuiden de revolutie uitbrak en 
België zich onafhankelijk verklaarde, wou Nederland opnieuw de 
Scheldemonding afsluiten. Dit werd door de grote mogendheden 
tegengehouden, maar de kwestie bleef het onderwerp van veel 
discussie en strijd. Pas met het verdrag van Londen in 1839 kwam 
hieraan een einde. Het verdrag bepaalde onder meer dat de 
beloodsing, het plaatsen van bakens en boeien en het openhouden 
van de vaargeulen op de Schelde stroomafwaarts vanaf Antwerpen 
aan een gemeenschappelijk toezicht onderworpen waren. De 
Scheldevaart werd vrij, mits het betalen van een tolgeld aan de 
Nederlandse regering. 

Om de Antwerpse haven te steunen, kondigde de Belgische 
regering aan dat de tolgelden voor de schepen die Belgische 
havens aandeden voortaan door de Belgische staat zouden betaald 
worden. Door het steeds toenemende scheepvaartverkeer werd 
dat een zware last voor de schatkist. 
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In 1861 begon België onderhandelingen met Nederland over de 
afkoop van de Scheldetol. Op 23 april 1863 gaf Nederland zijn 
goedkeuring. De regering nam een derde van het overeengekomen 
bedrag op zich. De rest van de schuld werd ingelost door 26 
landen, in verhouding tot hun verkeer op Antwerpen. Om deze 
gebeurtenis te gedenken werd op de Marnixplaats het standbeeld 
‘Schelde Vrij’ opgericht. Het afkopen van de Scheldetol vormde 
een nieuwe aanzet voor de opgang en uitbreiding van de 
Antwerpse haven.  
Het stadsbestuur deed al het mogelijke om in te spelen op de 
snelle evolutie. Havendokken en sluizen werden gegraven, de 
Scheldekaaien rechtgetrokken. 
 
Schaalvergroting

De snelle ontwikkeling die de haven in de negentiende eeuw 
doormaakte was mede te danken aan het in de vaart komen van 
ijzeren stoomschepen vanaf 1817. Ze vereisten minder bemanning 
en hadden al snel een groter laadvermogen dan de traditionele 
zeilschepen. Rond 1855-60 kwam de definitieve doorbraak. Van 
een goede twintig percent in 1860 steeg het aandeel van de 
stoomschepen tot vijftig percent in 1875. Het waren voornamelijk 
de rederijen die op Engelse, Duitse en Middellandse Zeehavens 
voeren die er op overschakelden. De trafiek naar verder gelegen 
gebieden bleef, als gevolg van problemen bij het inslaan van 
brandstof, nog lange tijd op het zeil aangewezen. 

Schaalvergroting was noodzakelijk en de haveninfrastructuur 
werd verbeterd en uitgebreid. Vanaf 1852 werd er gewerkt aan de 
uitbouw van de dokkenhaven. In 1856-60 werd buiten de Spaanse 
omwalling het Kattendijkdok gegraven. In 1863-65 werden hier de 
stadsdroogdokken 1, 2 en 3 gebouwd en in 1864 werd ten noorden 
van het complex het Mexicodok aangelegd, dat sinds 1969 
Houtdok genoemd wordt. 

Gedurende bijna 10 jaar bleven beide dokcomplexen – Bonaparte- 
en Willemdok met Bonapartesluis enerzijds en Kattendijk- en 
Houtdok met Kattendijksluis anderzijds - afzonderlijk bestaan, tot 
de zestiende-eeuwse vestinggordel ertussen mocht verdwijnen. 

Door de verlenging van het Kattendijkdok en de aanleg van het 
Verbindingsdok in 1869 werden beide complexen verbonden. 
Hierdoor verhoogde de slagvaardigheid van de haven. De aanleg 
van een hele reeks dokken en sluizen volgde. Het Kempisch dok 
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en het Vaartdok kwamen tot stand in 1873. Het laatste werd 
na verlenging in 1881 Asiadok genoemd. In 1881 werd het 
Kattendijkdok in Noordelijke richting verlengd en werden de 
droogdokken 4, 5 en 6 gegraven. 

Op het Zuid werden in 1884 de Zuiderdokken gegraven. Ze waren 
aangelegd voor kleine schepen uit de toen overwelfde vlieten. 
Er werd vooral steenkool, stenen, zand en mosselen verscheept. 
Daarom werd in de volksmond over de ‘mosselkaai’ gesproken. In 
de loop der jaren waren deze dokken verouderd en te smal voor 
grotere en bredere schepen. In 1969 werden ze buiten gebruik 
gesteld en gedempt. 

In 1887 waren het Amerika- en Lefebvredok voltooid. In 1907 
opende het Eerste Havendok en een jaar later de Royerssluis.  
In 1914 werd het Albertdok in gebruik genomen. 

Voor de binnenscheepvaart kwam in 1877-1879 het 
Noordschippersdok tot stand. Het werd gedempt in 1957. In 
Merksem werden het Groot Dok en het Klein Dok gegraven, 
respectievelijk in 1874 en 1876.

rechttrekking van de Schelde

Een tweede maatregel voor het moderniseren van de 
haveninfrastructuur was de rechttrekking van de Scheldekaaien 
(1877-1887). De oudste stadskern en de Werf zijn hierdoor 
verdwenen. Alleen het Steen en de Waterpoort bleven bewaard. 
De Waterpoort werd eerst naar de Sint-Jansvliet overgebracht en 
later naar de Gillisplaats. De resterende ruien en vlieten werden 
overwelfd. 

De nieuwe kaai was ruim drie en een halve kilometer lang en 
honderd meter breed. Hij was voorzien van hydraulische kranen, 
ijzeren hangars, treinsporen en een rijweg. Vanaf wandelterrassen 
kon men de Schelde en de havenactiviteiten gadeslaan. 

De bakstenen kaaimuren werden gebouwd op een stalen 
bekisting gevuld met beton. Reeds tijdens de bouw werden 
stabiliteitsproblemen geconstateerd. Na de voltooiing werden 
onmiddellijk stabilisatiewerken uitgevoerd. 
In de periode 1895-1902 werden de kaaien in het zuiden met nog 
twee kilometer verlengd. Hier zou Petroleum Zuid ontstaan. 
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Naarmate de haven noordwaarts uitbreidde, nam het belang 
van de Scheldekaaien in de Antwerpse haventrafiek af. De 
Scheldekaaien waren de traditionele aanlegplaatsen voor 
de schepen van emigranten naar Amerika en later voor de 
Congoboten. 

De Belgisch-Amerikaanse rederij ‘Red Star Line’ onderhield met 
23 schepen een geregelde dienst tussen Antwerpen en New York. 
Haar schepen meerden aan aan de Rijnkaai. De maatschappij werd 
gesticht in 1872. In 1935 ging ze failliet. Zij is vooral gekend voor 
het vervoer van landverhuizers. Deze activiteit verminderde na 
1921 door de strengere migratiewetten in de Verenigde Staten. De 
Compagnie Maritime Belge werd in 1895 opgericht onder de naam 
Compagnie Belge Maritime du Congo. Op verzoek van Leopold II 
werd een regelmatige verbinding geopend tussen Antwerpen en 
het toenmalige Belgisch Congo. Deze Congoboten zouden zestig 
jaar lang een begrip blijven in de stad.

Er waren tussen 1863 en 1914 nog andere plannen voor 
rivierverbetering. Vooral de ‘Grote Doorsteek’ heeft lange tijd 
op tafel gelegen. Hierbij zou de meanderende Scheldebocht ten 
noorden van het centrum worden verkort door een rechtstreekse 
verbinding te graven tussen de Kruisschans en het loodswezen. 
Dit kanaal zou lopen door de polders van Oosterweel, Ekeren, 
Wilmarsdonk en Oorderen. De vrees bestond echter dat bij het 
doorsteken van de dammen tussen de oude en de nieuwe bedding, 
die beddingen zouden verzanden door de sterk afgenomen 
watersnelheid. Tegenstanders eisten dan ook dat er proeven op 
kleine schaal zouden uitgevoerd worden om de gevolgen van 
deze doorsteek te testen. Dit zou leiden tot de oprichting van het 
Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.

Verdere uitbreiding van de haven 

Na de Eerste Wereldoorlog neemt de trafiek opnieuw toe.  
De uitbreiding gaat door met onder andere in 1928 de inhuldiging 
van de Kruisschanssluis (later Van Cauwelaertsluis genoemd). 
Het idee van de ‘Grote Doorsteek’ wordt definitief verlaten. De 
terreinen die hiervoor voorzien waren, werden herbestemd voor 
een nieuw dokkencomplex. Hiermee begint de uitbreiding van de 
haven in de polders, een evolutie die na de Tweede Wereldoorlog 
wordt doorgezet. 
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de haven geen 
noemenswaardige schade opgelopen. De concurrerende havens, 
die wel zwaar hadden geleden, maakten van de nood een deugd 
om hun oude haven te moderniseren. Op zeker ogenblik diende 
Antwerpen met haar verouderde installatie te concurreren met 
deze modern uitgeruste havens. Daarom keurde het parlement 
in 1956 het ‘Tienjarenplan’ goed voor de uitbreiding en 
modernisering van de haven. Hierdoor verdubbelde meteen de 
capaciteit. De kaaimuur werd verlengd van vijfenveertig naar 
negentig kilometer en de oppervlakte van de dokken steeg van 
vijfhonderd naar dertienhonderd hectare door de aanleg van 
onder meer het vijfde en zesde havendok en het Churchilldok. De 
aanleg van het Kanaaldok B1, B2 en B3 zorgde opnieuw voor een 
spectaculaire uitbouw naar het noorden. Het laadbruggenbedrijf 
werd uitgebreid, er werd een aanlegsteiger voor tankers voorzien 
en er werd een nieuwe zeesluis gebouwd, de Zandvlietsluis. 

Toen rond 1965 haast alle beschikbare plaats was ingenomen 
door de inplanting van dokken en industrie, werd beslist de haven 
in het landbouwgebied op de linkeroever verder te ontwikkelen. 
Vruchtbare poldergrond werd opgeofferd voor de verbetering 
van de haveninfrastructuur, de zogenaamde Waaslandhaven. De 
werkzaamheden begonnen in 1971 met de bouw van de Kallosluis.

De uitbreiding van de haven, die nu reikt tot aan de Nederlandse 
grens, zorgde in de jaren 1958-1965 voor de verdwijning van 
verschillende polderdorpen. In 1929 werden de poldergemeenten 
Oorderen, Wilmarsdonk en Austruweel geannexeerd. De bevolking 
werd verplaatst (onder andere naar de wijk Luchtbal), alle 
bebouwing werd afgebroken en de polders werden opgehoogd 
en omgevormd tot haventerrein. Op hun voormalig grondgebied 
bevinden zich tegenwoordig het Amerika-, Albert-, Leopold-, 
Marschall-, Hanze- en Churchilldok en het eerste tot zesde 
havendok. In 1958 volgde de annexatie van de noordelijke 
polderdorpen Lillo, Zandvliet en Berendrecht. Lillo verdween, 
met uitzondering van Lillo-Fort. Zandvliet en Berendrecht bleven 
bestaan. Op het grondgebied van deze gemeenten kwamen 
het Kanaaldok, het Delwaidedok en het Schelde-Rijnkanaal. 
Als getuigen zijn er nog enkele relicten: een stukje van het 
Noordkasteel, het kerkje van Oosterweel, de kerktoren van 
Wilmarsdonk, fort Lillo, de verplaatste molen van Lillo-Kruisweg 
en fort Filip.
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Enkele natuurgebieden in de haven bleven gevrijwaard.  
Sommige daarvan zijn vandaag zelfs beschermd en internationaal 
erkend. De Kuifeend bijvoorbeeld, in het westelijk deel van 
het vormingsstation Antwerpen Noord, is een overblijfsel van 
een oude polder die geleidelijk onder water liep. Het is een - 
ornithologisch en geomorfologisch gezien - belangrijke zone. 
De Grote Geul is een restant van een oude Scheldekreek die 
ontstaan is rond 1570 na een dijkdoorbraak. Ook de Oude Landen, 
tussen de hoogbouwwijken Luchtbal en Rozemaai, zijn een relict 
van een beekdal in de Scheldevallei. Het is uitgegroeid tot een 
floristisch interessant gebied. Ook delen van de opgespoten polder 
op Linkeroever, zoals de Blokkersdijk met zijn vogelrijkdom, het 
Vliet en het Rot, zijn tot natuurgebieden geëvolueerd en werden 
als landschap beschermd. 
Ook vandaag nog worden er compensatiegebieden gerealiseerd. 
De Opstalvallei bijvoorbeeld moet de degradatie van de 
Kuifeend compenseren. Het vormt ook een compensatie voor de 
zandwinningsput en de rietkragen van de Verlegde Schijns.
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4. Linkeroever

Oorspronkelijk was Sint-Anneke op de linker Scheldeoever een 
gehucht van Zwijndrecht en lag het op het grondgebied van Oost-
Vlaanderen. De Schelde vormde de provinciegrens. De benaming 
Sint-Anneke is afkomstig van de patroonheilige van de twaalfde-
eeuwse kapel die als bedevaartplaats fungeerde, tot ze in het 
begin van de twintigste eeuw werd vervangen door een kerk.  
Het dorp werd ook aangeduid met de benaming Vlaams Hoofd, 
omdat het eeuwenlang het meest oostelijke puntje van het 
graafschap Vlaanderen was. In de zestiende eeuw werd er een 
fort opgericht met dezelfde naam. In 1923 werd het gehucht bij 
Antwerpen gevoegd in functie van de uitbreiding van zowel de 
haven als de stad. Het dorp verdween en een groot deel van de 
vruchtbare gronden werd bedolven onder enorme zandmassa’s. 

Oud Sint-Anneke was in het begin van de twintigste eeuw een 
klein gehucht in een moerassige omgeving. Het was erg laag 
gelegen en overspoelde dan ook geregeld. In 1928 bijvoorbeeld 
kwam het grootste gedeelte van het woongebied onder water 
te staan. Vermits het grondwater er brak was, was men er voor 
zijn watervoorziening aangewezen op regenwater. Elk huis had 
een waterput, maar deze kwam in droge periodes al snel droog 
te staan. Men moest zich dan bevoorraden aan de waterput in 
de kelder van de kerk. Ook op het plein voor de kerk stond een 
pomp, maar het water daar was ondrinkbaar. Het werd enkel 
gebruikt om de was te spoelen. Na de aanhechting van Antwerpen 
werden tankwagens overgevaren, getrokken door paarden. In het 
zuiden van het dorp bevond zich een stationnetje, ten noorden 
ervan was een oord van vertier en meer landinwaarts een militair 
bolwerk. Langs de oever lagen het kursaal, accommodaties voor 
de yachtclubs en het belvédère. Aan de bocht lag een zandvlakte, 
ontstaan bij de eerste zandopspuitingen in 1891. Er waren weinig 
winkels en voorzieningen op Sint-Anneke. Zo was er bijvoorbeeld 
enkel een lagere school en geen dokter. Voor zowat alles moest 
men de rivier over. 

Voor de Antwerpenaren was de linkeroever een ontspanningsoord. 
Overzetboten zorgden voor de verbinding. Ook na de opening van 
de tunnels bleven ze actief. Karren met paarden mochten immers 
niet door de tunnel. Reeds in 1825 was er een gemotoriseerde 
Sint-Annekesboot die vertrok aan het Steen. Voor zes centimes 
stond men een kwartier later aan de overkant van de Schelde. 
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Omstreeks 1913 bouwde men een houten veerpond even ten 
noorden van het dorp, ter vervanging van de oude veerdam. Rond 
1845 kwam er een tweede overzetter: de treinboot. De stations 
op beide Scheldeoevers werden ‘Gare du Pays de Waes’ geheten. 
Het station op de rechteroever bevond zich ter hoogte van de Sint-
Michielskaai.

Reeds in de vijftiende eeuw was er een veerdienst tussen het 
Houten Hoofd op de rechter Scheldeoever en het Vlaams Hoofd. 
De schippers woonden vlak bij de aanlegsteiger in de buurt van de 
Sint-Michielsabdij. Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw 
had de stad de rechten op het veer in handen en verpachtte zij het 
aan de meest biedende schippers. Op het einde van de zestiende 
eeuw maakten de oorlogsomstandigheden de normale werking 
van het veer onmogelijk. Bovendien lag er rond 1630 een tijdlang 
een schipbrug tussen de Werf en het Vlaams Hoofd, waardoor 
een veerdienst overbodig was. In de zeventiende eeuw waren de 
eigendomsrechten van het Antwerps veer gelijk verdeeld tussen 
de stad, de heer van Burcht en de heer van Zwijndrecht. Tijdens 
de Franse periode werd een tijdlang geëxperimenteerd met een 
gierpont.

Op het einde van de negentiende eeuw waren er aan het veer 
vele kraampjes en restaurants met vis en zeevruchten te vinden. 
Het casinogebouw ‘de kursaal’ (gebouwd in 1885) was een kopie 
van het Parijse Trocadéro. Het was uitgerust met een mosselhuis, 
een speeltuin en een pier waar men muntjes in het water gooide. 
Het belvédère was een houten paviljoen met glazen uitkijktoren, 
eerder voor een elitair publiek. Tussen deze twee mosselhuizen 
waren twee yachtclubs bedrijvig. Het geheel overleefde de 
Eerste Wereldoorlog echter niet. De dagrecreatie verplaatste zich 
landinwaarts, achter het fort waar speelhoven en herbergen nog 
druk bezocht werden. Opgespoten terreinen naderden steeds 
dichter de dorpskern. Ze vormden een kunstmatig strand. Op deze 
terreinen werden her en der barakken opgericht. Kleedhokjes en 
wat primitieve eet- en dranktenten kwamen er zich op het mulle 
zand installeren. De Sint-Anna-Expresss, een treintje op smalspoor, 
verzekerde de verbinding van de oude dorpskern naar het strand 
langs de Scheldedijk. Emiel Draps verwierf de huurpacht voor het 
project Sint-Annaplage tot 1960. Hij verhuurde er perceeltjes waar 
de gewone man op afkwam die een beetje spaarcentjes bezat 
en zich een buitenverblijfje kon veroorloven. Er kwamen nieuwe 
drank- en eetgelegenheden en in het midden van de jaren dertig 
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ontstond een lunapark op de plaats waar zich nu de camping 
bevindt. Bij een groot openluchtzwembad werden waterattracties 
gebouwd. Vanuit Limburg werd een molen overgebracht en op het 
dak van een horecazaak geplaatst.

een intercommunale voor de ontwikkeling van de linker 
Scheldeoever

In 1929 werd IMALSO opgericht: de Intercommunale Maatschappij 
voor de Linker Scheldeoever. Daarin zetelden de staat, de 
provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, de steden Antwerpen 
en Sint-Niklaas en de gemeenten Zwijndrecht, Melsele, Beveren 
en Burcht. De taak van de maatschappij bestond uit het bouwen, 
onderhouden, exploiteren en verkopen van de gronden op 
Linkeroever. 

Eén van de eerste realisaties van de maatschappij was een 
vaste oeververbinding. In 1933 openden de Sint-Annatunnel 
voor voetgangers en de Waaslandtunnel voor voertuigen. De 
eerste vertrekt op de Sint-Jansvliet en komt boven aan het 
begin van de Blancefloerlaan. De tweede begint op de Ankerrui, 
volgt de bedding van de vroegere Brouwersvliet en komt op de 
linkeroever uit op de Charles De Costerlaan. Een derde tunnel, 
de Kennedytunnel, werd gebouwd in de jaren 1964-69. Hij heeft 
vier kokers: twee voor motorvoertuigen, één voor fietsers en 
voetgangers en één voor treinen.

Met de oprichting van IMALSO begon de ontwikkeling van 
Linkeroever en moest de verblijfsrecreatie stilaan wijken. In 1940 
was het sprookje Sint-Annaplage zo goed als voorbij. Na de oorlog 
waren de tunnels jarenlang onbruikbaar. Onderhoud van de 
attractiepolen bleef uit, met verloedering tot gevolg. Al snel na 
haar oprichting begon de maatschappij met het onteigenen van 
gronden, de systematische ophoging van het hele gebied en de 
afbraak van de bestaande bebouwing. De weinige bewoners die er 
nog waren, verlieten kort na de oorlog hun woningen. Het oude 
dorp, de bungalows en de chalets, ze verdwenen allemaal. De 
restanten werden ondergespoten door enorme massa’s zand dat 
men uit de Schelde baggerde en via enorme pijpen hoog boven de 
begane grond aanvoerde. De laatste restanten van het oude Sint-
Anneke waren door de grondophoging in een put komen te liggen 
en verdwenen rond 1955. De kerk bleef het langste overeind. Ze 
was volledig omringd door opgespoten land en lag in een put. In 



47

1968 werd ze afgebroken en de vrijgekomen ruimte werd met zand 
gevuld. 

In 1933 schreef IMALSO een internationale wedstrijd uit voor de 
aanleg van een nieuwe stad op Linkeroever. De wedstrijd kende 
veel belangstelling, zowel in binnen- als buitenland. Ook Le 
Corbusier diende een project in waarin zijn theorie van de ‘Ville 
Radieuse’ werd toegepast. Ondanks de vele inzendingen met 
goede ideeën was volgens de jury echter geen enkel ontwerp in 
zijn geheel te verwezenlijken met de beschikbare middelen. 

Het voorontwerp van plan van aanleg voor Linkeroever van P. De 
Heem en E. Van Averbeke, opgemaakt in 1936 op aanvraag van 
IMALSO, was gebaseerd op de documentatie verworven bij de 
wedstrijd. Bij de aanleg van het gebied werd de wijk verdeeld 
in geometrische bouwblokken door grote verkeersassen voor 
doorgaand verkeer. De overige ‘smalle’ straten werden zo 
aangelegd dat ze geen verbindingswegen vormden en zodoende 
alleen interessant waren voor plaatselijk verkeer. 

In de periode 1951-1964 wordt Linkeroever bebouwd met 
eengezinswoningen en flatgebouwen. Deze laatsten bevinden 
zich voornamelijk langs de grote lanen. Handelshuizen en 
wijkvoorzieningen (recreatie en scholen) werden rationeel 
ingeplant. De open ruimten tussen de blokken werden 
voorzien van aanplantingen, terwijl de meer achterin gelegen 
eengezinswoningen, in de gegroepeerde of open bebouwing, 
individuele tuinen kregen. 

De ‘Plage’ bleef bestaan. In 1950 opende de jachthaven ten 
zuiden ervan. Op het Galgenweel kon men gaan zeilen en er 
werd een zwembad aangelegd. Het Galgenweel is een semi-
natuurlijk brakwatermeer, ontstaan door kolkend water achter een 
doorgebroken dijk. Het staat via een sluis in verbinding met de 
Schelde.





49

Foto’s



01 | Redershuis met Eugeen Vanmieghem Museum 

02 | Havenkranen



03 | Maritiem park

04 | Ondergrondse ruien



05 | Brouwershuis

06 | Sint-Felixpakhuis - Felixarchief



07 | Technicum Noord

08 | Aanwervingslokaal voor havenarbeiders - VDAB



09 | Stadsdroogdokken

10 | Havenhuis - voormalige brandweerkazerne



12 | Kattendijksluis  

11 | Hogere Zeevaartschool



13 | Royerssluis

14 | Rijn- en Binnenvaartmuseum



15 | Kerkschip Sint-Jozef

16 | Sint-Annatunnel



18 | Voormalig gebouw Sea Scouts van België 

17 | Botenloods en clublokaal van zeescouts BASIS FOS - Lange Wapper



19 | Patriciërswoning ‘De Ghulde Hand’

20 | Zuiderpershuis



21 | Jeugdcentrum Habbekrats - voormalige wasinrichting Prekersstraat

22 | Zwemschool



24 | Sportoase Veldstraat

23 | Koninklijk Atheneum Deurne



25 | Waterbouwkundig laboratorium

26 | Hobokense polder



32 | Opstalvalleigebied

35 | Koninklijk Paleis op de Meir





Opengestelde 
monumenten 
& activiteiten
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01  REDERSHUIS 
 MET EUGEEN VAN  MIEGHEM MUSEUM

Ernest Van Dijckkaai 8, 2000 Antwerpen
tram/bus: 2-3-4-5-8-10-11-15-22-25-26-30-34-291-295
Openingsuren: van 10 tot 17 uur
Enkel te bezoeken mits reservatie: van.mieghem.museum@skynet.be 
Uiterste datum reservatie: 31 augustus
rondleidingen: vanaf 10 uur tot 17 uur, elk uur
Doorlopende activiteit: voorstelling over leven en werk van Eugeen 
Van Mieghem (film van 35 min)

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens 

Joseph Hertogs ontwierp in 1896 dit herenhuis voor Gustave 
Albrecht. Albrecht werd in 1904 tot gemeenteraadslid verkozen 
en bleef dit tot 1907. Toen werd hij schepen van Koophandel en 
Haven. In 1918 neemt hij ontslag uit deze functie. In een brief 
schrijft hij: ‘Nieuwe tijden breken thans aan en nieuwe mannen 
moeten aantreden om de grote vraagstukken op te lossen’. 
Dit was officieel de reden voor zijn vertrek. Waarschijnlijk had 
het eerder te maken met zijn houding - of althans die van een 
aantal familieleden - ten opzichte van de Duitse bezetter die in 
de ogen van zijn collega’s en de bevolking als té welwillend werd 
beschouwd. Kort na zijn ontslag verliet Albrecht ook het pand 
aan de Ernest Van Dijckkaai en verhuisde met zijn familie naar 
Nederland.

Het pand was lange tijd eigendom van de familie de Bergeyck, 
maar stond onder langdurig huurcontract van de familie Laugs. Die 
baatte er sinds 1949 een restaurant uit. 

Begin 2008 kocht de Koninklijke Belgische Redersvereniging 
het pand, restaureerde het en richtte het in tot haar nieuwe 
zetel. Daarbij werd geopteerd om de indeling van de woning te 
behouden. De gevel werd geconserveerd. Het oorspronkelijke 
torentje boven de loggia werd gereconstrueerd en de pui op het 
gelijkvloers werd opnieuw uitgevoerd naar het ontwerp in de 
oorspronkelijke bouwaanvraag. De derde verdieping en de zolder 
werden ingericht als kantoorruimte met duplex. De binnenkoer is 
nu een overdekt atrium. Hedendaagse technische voorzieningen 
werden geïnstalleerd om aan de huidige comforteisen te voldoen.
 
In een gebaar van mecenaat stelt de redersvereniging het 
gelijkvloers ter beschikking aan het Eugeen Van Mieghem 
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Museum. Het museum bevat een 150-tal werken in diverse 
technieken van de Antwerpse kunstschilder-tekenaar Eugeen 
Van Mieghem (1875-1930). Hij geniet vooral bekendheid om zijn 
geëngageerd oeuvre over de mens in een wereldhaven. Door de 
tentoongestelde werken, documenten uit de archieven van de 
kunstenaar en oude foto’s van zijn atelier, krijgt de bezoeker een 
uitstekend beeld van de leefwereld van deze kunstenaar, die nu 
ook in het buitenland opnieuw belangstelling geniet.

Het interieur werd in diverse stijlen aangekleed door Henri 
Verbruecken (1848-1926). Hij studeerde aan de academies van 
Antwerpen en Parijs en genoot een internationale reputatie. De 
stijlrijkdom in de belle époque, die ook in deze woning is terug te 
vinden, is vooral te verklaren vanuit de verzuchting om een reis 
doorheen wereld en tijd te kunnen maken in de eigen woning. Elke 
zone in het huis en elke daaraan verbonden functie kreeg stilistisch 
haar eigen uitzicht. Het salon vertoont een vermenging van 
chinoiserieën en japonaiserieën. In de eetzaal bevinden zich twee 
imposante marmeren schoorstenen. De rotonde aan de achterzijde 
is Venetiaans geïnspireerd, met een koepel in mozaïek en een 
marmeren bank tegen de muur. Bijzonder waardevol zijn ook de 
houten lambrisering en de monumentale deuren. Naast de eetzaal 
werd een oriëntaals salon ingericht, een modetrend die toen in de 
huizen van vele rijke burgers erg in was. Ook de grote trapzaal, die 
toegang geeft tot de tweede verdieping, is imposant. De leuningen 
rusten op fraai smeedwerk. De muren en plafonds zijn versierd 
met mythologische figuren. Ramen en deuren bevatten heel wat 
glasramen.

02 HAVENKRANEN
Rijnkaai en Bonapartedok, 2000 Antwerpen
tram/bus: 9-17-30-34-291-501-502-503 + Monumentenbus (zie 33)
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Geleide wandeling met een bezoek aan één van de kranen. Duur 
ongeveer 30 min, geen reservatie vereist. Enkel voor mensen zonder 
hoogtevrees en minder geschikt voor kleine kinderen.

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het Museum Aan de Stroom heeft een collectie van zeventien 
historische havenkranen, die samen perfect de maatschappelijke, 
economische en technologische ontwikkelingen van Antwerpen en 
de haven in de twintigste eeuw illustreren en visualiseren. Het is 
de grootste museale collectie havenkranen ter wereld.
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Deze kranen waren vroeger eigendom van het havenbedrijf. 
Dertig jaar geleden besliste het stadsbestuur één kraan van 
elke reeks te bewaren. Tot hun overdracht aan het Nationaal 
Scheepvaartmuseum werden de kranen nog onderhouden 
door het Havenbedrijf. Toen dit in 1997 autonoom werd, 
was het onderhoud niet meer vanzelfsprekend en stond het 
scheepvaartmuseum voor een onmogelijke opdracht. De kranen 
zijn dan ook dringend aan restauratie toe. Gelukkig werden ze 
einde 2002 als monument beschermd, op de twee meest recente 
na. Met de opbouw van het MAS en rekening houdend met de 
heraanleg van de Scheldekaaien, wordt nu volop werk gemaakt 
van een ‘masterplan’ voor de restauratie en de herwaardering van 
de belangrijke collectie historische havenkranen. Sinds 2007 zijn 
de dossiers voor onderhoudswerken en voor volledige restauratie 
in voorbereiding. Een team van Monumentenwacht Antwerpen 
zorgde al voor een uitgebreid rapport met aanbevelingen over de 
meest dringende instandhoudingswerken. 

Op de Open Monumentendag krijgen de bezoekers informatie over 
de snelle evolutie in de constructie van de havenkranen, over de 
diverse technieken die toegepast werden en over de problemen die 
de conservatie en de restauratie van deze pareltjes van techniek 
met zich meebrengen.

Elf van deze kranen staan aan de Rijnkaai, ter hoogte van Hangar 
26 en 27. Ze maken deel uit van een groep van 15 kranen die 
elk een uniek bewaard exemplaar zijn van een hele reeks. De 
oudste kraan dateert van 1907, de jongste van 1963. Zij werden 
vervaardigd door tien verschillende bekende constructeurs uit 
binnen- en buitenland en tonen op een schitterende manier de 
snelle technologische evolutie van de havenactiviteit. Ze dateren 
uit vier periodes: de hydraulische kranen, de elektrische kranen, 
de naoorlogse periode en de kranen van het Tienjarenplan (1956-
1965).

De hydraulische kraan – op waterdruk - werd ontwikkeld door 
W.G. Armstrong in Groot-Brittannië. Daar werd in 1847 de 
eerste waterperskraan geplaatst. De eerste persinrichtingen 
in de Antwerpse haven werden ingehuldigd in 1878. In het 
Noorderpershuis werd door zware stoommachines het koude 
dokwater op druk gebracht en via een netwerk van ondergrondse 
leidingen naar sluisdeuren, draaibruggen, kaapstanders, 
hijswerktuigen en rioolschuiven gebracht. In 1879 kocht het 
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stadsbestuur de eerste hydraulische kranen. In 1912 waren er 
al 344 dergelijke hydraulische hijswerktuigen in de Antwerpse 
haven. Tijdens de zeer strenge winter van 1890 bevroren de 
waterperskranen. In Antwerpen lag de volledige haven drie 
maanden stil. Daardoor - en door de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën - werd stap voor stap overgeschakeld op elektrische 
kranen. De laatste waterkraan heeft echter nog tot 1975 dienst 
gedaan.

Omstreeks de eeuwwisseling werden de eerste elektrisch 
aangedreven kranen geïnstalleerd. Hydraulische kranen werden 
aanvankelijk ook omgebouwd tot elektrische exemplaren. Voordeel 
van de elektrische kranen was het gemakkelijke transport van de 
energie en de bedrijfszekerheid, ook in koude wintermaanden. In 
1926 waren er in Antwerpen reeds 170 elektrische kranen. Op dat 
moment waren er ook nog 320 hydraulische kranen actief.

03 MARITIEM PARK
Steenplein 1 (naast Steen), 2000 Antwerpen
tram/bus: 2-3-4-5-8-10-11-15-22-25-26-30-34-291-295
Openingsuren: van 10 tot 16.30 uur

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het maritiem park is gelegen onder de havenafdaken naast 
het Steen. In 1974 kreeg het Scheepvaartmuseum van het 
stadsbestuur het grootste deel van hangar 22 als ruimte voor een 
openluchtmuseum. Er liggen vandaag allerlei types vaartuigen. 
Het Steen zelf sloot zijn deuren op 28 december 2008 om de 
verhuis van de binnencollectie naar het Museum Aan de Stroom 
voor te bereiden. De echte schepen en het havengebonden erfgoed 
in het maritiem park verhuizen niet mee naar het MAS. Wel zal 
er een maritieme wandeling naar het MAS ontstaan langsheen 
de Scheldekaaien. De kaaien moeten echter eerst heringericht 
worden.

De collectie kan men onderverdelen in een aantal thema’s: 
binnenschepen, vissersschepen, schoolschepen, de ‘Belgica’-
expeditie naar Antarctica (1897-1899), scheepsbouw, pleziervaart, 
de Red Star Line, de kanaalveerdienst Oostende-Dover, enzovoort. 
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Hieronder een greep uit de collectie.

• De sleepspits Lauranda werd in 1926 gebouwd in Baasrode 
voor schipper J. Verheyen. Het is één van de meest typische 
Belgische binnenvaartschepen. Aanvankelijk werd het gejaagd 
of gesleept door mensen, paarden, tractors of sleepboten. 
Nadien werd er een motor ingezet. Het ruim is omgebouwd 
tot tentoonstellingsruimte.

• De riviersnelboot P905 ‘Schelde’ was een schip van de 
Belgische marine. Het werd in 1949 gebouwd in Regensburg. 
Deze patrouilleboot was ingedeeld bij de Rijnflotilje die in 
1953 door de Belgische Zeemacht in Niehl (bij Keulen) werd 
opgericht om op de Rijn te patrouilleren. In 1960 werd de 
Rijnflotilje ontbonden en werden de schepen overgebracht 
naar de marinebasis van Kallo, van waaruit opdrachten 
werden uitgevoerd op de Schelde. Ook de P905 kan binnenin 
bezocht worden. 

• Het walenschip Cephée is een houten binnenvaartuig, 
gebouwd in 1937 op een scheepswerf in Merville. ‘Waal’ is 
de benaming voor een licht gebouwd houten vaartuig met 
een uitgesproken kistvorm en een groot laadvermogen, dat 
omstreeks 1890 in België en Noord-Frankrijk werd gebouwd. 
Oorspronkelijk werden ze door paarden voortgetrokken, maar 
soms hadden ze ook een zeil. In 1906 waren er in België nog 
meer dan 2000 walenschepen actief. Zij stonden in voor zowat 
de helft van de binnenvaart. Tot omstreeks 1930 kwam dit 
scheepstype veelvuldig voor in ons land. Met de motorisering 
van de binnenvaart en de mechanische laad- en lostoestellen 
die de houten romp beschadigden, verdween dit type schepen 
uiteindelijk.

• Het lichtschip de Westhinder is onderdeel van het maritiem 
park, maar ligt in het Bonapartedok. Momenteel krijgt het 
een opknapbeurt en is het niet bezoekbaar. De Westhinder 
III was het laatste werkende lichtschip in de Noordzee en 
was actief tot in 1994. Het is het enige lichtschip in originele 
staat in België. Lichtschepen waren in principe vuurtorens 
op zee, die voor anker lagen in de buurt van zandbanken 
of ondiepten. Ze moesten andere schepen waarschuwen. 
De bemanning van een lichtschip verbleef voor een periode 
van twee weken aan boord, daarna werden ze afgelost 
en waren ze twee weken thuis. Hun belangrijkste taak 
was het onderhoud van het schip en de lichtinstallatie en 
het verzekeren van de uitkijk naar eventuele scheeps- en 
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vliegtuigongevallen. Langzaam maar zeker werden de 
schepen vervangen door onbemande lichtplatforms of 
navigatieboeien.

• De ‘M477 Oudenaarde’ is een mijnenveger die zijn werd deed 
in ondiep water. Het werd omstreeks 1957 gebouwd, samen 
met 15 identieke schepen, op een werf in Kruibeke. De romp 
is volledig in hout, bedekt met kunststof. De schroeven en het 
roer zijn van brons, waardoor deze schepen in een magnetisch 
mijnenveld konden opereren. 

• De ‘Amical’, in 1914 in Dordrecht gebouwd, was de laatste 
Belgische stoomsleepboot. Voor de Tweede Wereldoorlog 
hadden de meeste binnenvaartuigen geen motor. Ze 
werden tegen betaling naar hun bestemming gebracht door 
sleepboten zoals de ‘Amical’.

Daarnaast beschikt het museum nog over talrijke andere types, 
zoals de klipperaak ‘Sint-Antonius’, een collectie vissersvaartuigen 
met een palingschuit, een jol en de hoogaars BRU 24 (die vooral 
voor de mosseloogst en garnalenvangst werd ingezet), roeiboten, 
reddingsboten en pleziervaartuigen.

Het beeld van de Scheldekaaien wordt voor een groot deel gevormd 
door de metalen afdaken. Zij werden gebouwd na het rechttrekken 
van de Scheldekaaien en gebruikt om goederen te stockeren. Door 
de afdaken werd de Schelde aan het gezicht van de wandelaars 
onttrokken. In april 1879 reeds werd door volksvertegenwoordiger De 
Decker in de Kamer de idee geopperd om langs de Schelde terrassen op 
kolommen te bouwen, naar het voorheeld van Genua.  
Aan de Tavernierkaai bevindt zich het loodswezen. Dit administratief 
gebouw bevat verschillende diensten van de Administratie Waterwegen 
en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Je 
vindt er ook de Zeevaartinspectie, Scheepsmeting en Rijncommissie. 
Het werd in 1884 ontworpen in de eclectische stijl door architecten 
Ferdinand Jan Truyman en Hendrik Kennes. Rechts ervan bevindt zich 
het boeienmagazijn. 
Erachter ligt het Margueriedok. Het werd in 1883 aangelegd voor 
roeiboten. Wie aan boord ging van een voor anker liggend schip kon 
beroep doen op bootjesroeiers. Aan de vlotbrug van het Steenplein 
kon men op- en afstappen. Deze bootjes werden ’s avonds in het 
Margueriedok gelegd. 
Even verderop aan de Tavernierkaai ligt het voormalig bedieningshuis 
van de Bonapartesluis.
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04 ONDERGRONDSE RUIEN
Ruienhuis, Suikerrui 21, 2000 Antwerpen
tram/bus: 2-3-4-5-8-10-11-15-22-25-26-30-34-291-295
Openingsuren: van 10 tot 18 uur 
(max. 45 personen per uur, mogelijk lange wachttijden)
Enkel toegankelijk onder begeleiding. Korte kennismaking aan 
de hand van een informatief filmpje en een korte blik op de 
ondergrondse Suikerrui (duur: 20 min). Ook dit jaar is Antwerpen 
Toerisme & Congres van de partij om de bezoekers van Open 
Monumentendag gratis rond te leiden. 
Dragen van gepast schoeisel aangeraden.

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens 

Het middeleeuwse Antwerpen was een echte waterstad. Al vanaf 
de vroege middeleeuwen, als Antwerpen nog slechts een burcht is 
met een burchtgracht, is er sprake van de ‘roya’, een waterinham 
ter hoogte van de huidige Suikerrui. Deze werd in de elfde eeuw 
uitgegraven tot een watersingel waarvan het tracé liep langs de 
Suikerrui, de zuidzijde van de Grote Markt, Kaasrui, Jezuïetenrui, 
Minderbroedersrui en Koepoortbrug naar de Koolkaai. In 1200 
werd een nieuwe watersingel gegraven: de vesten. Die vormden 
een watersingel van Sint-Jansvliet, langs de Steenhouwersvest en 
Wiegstraat naar de Sint-Katelijnevest. Daar sloten ze aan op de 
ruien.

Nadat deze ruien en vesten hun functie als verdedigingsgordel 
verloren, werden ze gebruikt als binnenhaventjes, bijvoorbeeld 
voor turfschepen. Daarnaast waren ze een afvoerkanaal voor 
regen- en afvalwater. 

Aanvankelijk had de Schelde nog vrij spel in de stad. Geleidelijk 
nam het getij echter toe en werd het Scheldewater brak. 
Waarschijnlijk heeft men in de veertiende eeuw dan ook schuiven 
aan de uiteinden van de vlieten gebouwd, zodat het regenwater 
nog wel kon uitstromen, maar het brakke water niet zomaar 
de stad kon inlopen. Het water werd bovendien in de ruien 
opgespaard en nadien met kracht terug uitgestort. Met deze 
spuiingen werden de ruien gereinigd.

Toch werden de ruien steeds vuiler. Ambachtslieden stortten er 
hun industrieel afval in en, hoewel de stad dit verbood, reinigden 
de Antwerpse burgers er hun pispot of lieten hun ‘privaten’ 
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rechtstreeks in de ruien uitkomen. In de zestiende eeuw probeerde 
de stad de vervuiling tegen te gaan door het uitvaardigen van 
allerlei geboden en verboden. De vervuiling werd immers gezien 
als de oorzaak van allerlei ziekten. Daarnaast subsidieerde de stad, 
vanaf de zeventiende eeuw, bewoners die hun ruideel overwelven. 
Zo werden delen van de Suikerrui en Minderbroedersrui door 
bewonerscomités overwelfd. De Jezuïetenrui was reeds eerder 
overwelfd, bij de aanleg van de Sint-Carolus Borromeuskerk. 
Om de zoveel tijd werd ook een ‘rui-ruiming’ georganiseerd, 
waarbij arbeiders het in de ruien verzamelde slijk weg schepten. 
Naarmate de economische situatie van de stad er op achteruit 
ging was er echter steeds minder geld voor deze dure operatie. 
De ruibewoners, op wie een deel van de kosten werd verhaald, 
protesteerden daarenboven fel.

In de negentiende eeuw namen de problemen toe door de 
gigantische bevolkingstoename en cholera-epidemieën. 
Uiteindelijk werden de laatste ruienstukken overwelfd. Op het 
einde van de negentiende eeuw is het open grachtensysteem 
volledig verdwenen. In 1898 krijgen huiseigenaren zelfs toelating 
het toilet aan te sluiten op het ruiennet, waardoor de ruien 
officieel een riool werden. 

Daar is nu een einde aan gekomen. Dankzij een grondige 
sanering van het Antwerpse afvalwaternetwerk kan het 
publiek een ruientraject van zo’n anderhalve kilometer veilig 
herontdekken onder leiding van een ervaren ruigids. In 2008 won 
dit unieke ondergrondse erfgoed dan ook verdiend de Vlaamse 
Monumentenprijs.

05 BROUWERSHUIS
Adriaan Brouwerstraat 20, 2000 Antwerpen
tram/bus: 4-7-9-17-30-34-291-501-502-503
Enkel te bezoeken mits reservatie door het afhalen van een ticket 
bij Toerisme Antwerpen, Grote Markt 13 (vanaf 1 september 2010).
Rondleiding vanaf 10 uur tot 17 uur, elk uur (duur: 50 min)
Ook dit jaar is Antwerpen Toerisme & Congres van de partij om de 
bezoekers van Open Monumentendag gratis rond te leiden.

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

In 1557 werden de waterschepen die proper water naar de stad 
voerden verkocht. De taak werd overgenomen door het Waterhuis 
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dat beter bekend staat onder de naam Brouwershuis omdat het 
de brouwers van voldoende zuiver water voorzag. Het pand werd 
opgericht op initiatief van grondspeculant Gilbert van Schoonbeke 
(1519-1556) die op deze manier de ontwikkeling van het gebied 
wilde stimuleren. 

De vraag naar water nam blijkbaar steeds toe, want in het begin 
van de zeventiende eeuw is er ook sprake van ververijen en 
blekerijen die hun water aan het Brouwershuis onttrekken. In 
1796 leverde het water aan schepen van de Franse vloot. Er werd 
water opgehaald met karren om het te verdelen. Op het einde 
van de negentiende eeuw gebruikte men het ook om hydraulische 
kranen te voeden. Tot circa 1930 leverde het Brouwershuis water 
aan de buurt, maar in steeds mindere mate. Uiteindelijk werd de 
activiteit stopgezet en het pand werd in 1933 omgevormd naar 
een museum.

Het Waterhuis werd in het begin gevoed door een aanvoerleiding 
vanaf de stadsvesten. Het water kwam van hieruit terecht in 
de Brouwerskelder aan de huidige Tunnelplaats. Via een schuif 
halfweg de kelder kon het water de ‘stadsriool’ binnenstromen. 
Het was een gemetselde leiding die onder de Ankerrui, de 
Oude Leeuwenrui, het Van Schoonbekeplein en de Adriaan 
Brouwerstraat liep. In de negentiende eeuw werd de naam 
veranderd in ‘Brouwersbuis’. 

Vanaf 1635 werd een leiding aangelegd om water van de 
Herentalse Vaart rechtstreeks in de houwer te brengen. Deze 
kruiste de vesten ter hoogte van de Blauwe Toren, waar een 
spui of schuif was aangebracht. Het water werd langs een 
aanvoerleiding in de Adriaan Brouwerstraat in een ‘houwer’ of 
reservoir in de kelderverdieping geleid. Om het water te kunnen 
verdelen moest het eerst naar een hoger gelegen niveau gebracht 
worden. Dit gebeurde met een emmerpomp, een soort rad 
waaraan 40 emmers van elk 29 liter ronddraaide. Het mechanisme 
werd aangedreven door paarden in een rosmolen. Het water 
kwam dan terecht in een kleine vergaarbak van waaruit het met 
verschillende loden pijpen naar de omliggende brouwerijen werd 
geleid. Het gebouw bevat nog de oorspronkelijke installatie met 
vergaarbakken, rosmolen, tandrad en ophaalmechanisme. Het 
geheel werd wel gemoderniseerd door 24 pompen te plaatsen en 
houten onderdelen te vervangen door metaal.
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Aangezien het water in de eerste plaats bedoeld was voor de 
omliggende brouwerijen stond het Waterhuis onder het beheer 
van de brouwers. In 1581 werd de brouwersnatie opgericht die 
hier haar zetel kreeg. De raadszaal toont nog de weelderige en 
kleurrijke Antwerpse binnenhuisarchitectuur uit deze periode. 
De gevels van het pand werden opgetrokken in traditionele stijl. 
Vermeldenswaard is het barokke poortje met brouwersembleem 
en het jaartal 1655 dat hier geplaatst werd in 1922 en was 
overgebracht van een oude brouwerij.

06 SINT-FELIXPAKHUIS – FELIXARCHIEF
Infopunt Open Monumentendag
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
tram/bus: 4-7-9-17-30-34-291-501-502-503
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Opengestelde delen: binnenstraat, onthaal, pomphuis, 
6de verdieping
Kleine tentoonstelling van archiefstukken die het thema ‘water in de 
stad’ historisch illustreren. Zwembaden, fonteinen, het stadspark, 
waterleidingen en watervoorzieningen komen hierbij aan bod.

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het pand werd tussen 1859 en 1861 gebouwd naar een ontwerp 
van architect Felix Pauwels, in opdracht van de Compagnie 
Générale de Matériels de Chemin de Fer (Molenbeek). In 
december 1861 woedde er echter een reusachtige brand. In 1863 
wordt op dezelfde plaats het pakhuis in een vrij korte periode 
heropgebouwd met extra aandacht voor de brandveiligheid 
van het pand. Het gebouw wordt in twee verdeeld door een 
binnenstraat bovengronds en door een dikke brandmuur 
ondergronds. Verder scheiden brandgangen het pakhuis van de 
panden ernaast.
 
De opslagruimten nemen het grootste gedeelte van het nieuwe 
pakhuis in beslag. Ze worden geritmeerd door de gietijzeren en 
houten kolommen die de moer- en kinderbalken ondersteunen. 
Later werden metalen I-liggers toegevoegd om het draagvermogen 
te verhogen. De opslagruimten zijn onderverdeeld in vijf blokken, 
elk met een eigen trappenhuis. Ze strekken zich uit over acht 
bouwlagen. 
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De centrale doorgang, tevens brandgang, is overdekt met een 
glazen koepel, waarvan de volledige constructie in 1922 vervangen 
werd. De indrukwekkende kelders bestaan uit gemetselde zuilen, 
waarop de hoger staande gietijzeren kolommen rusten. Ze vormen 
de basis van zeer zorgvuldig gemetselde kruisribgewelven. 

De voorgevel aan de Godefriduskaai is indrukwekkend door zijn 
eenvoud en evenwicht. Alle ramen zijn in ijzer, behalve het grote 
raam in het middenrisaliet, dat in hout is. Het middenrisaliet heeft 
een fronton met een halfverheven beeldhouwwerk van de Griekse 
god Hermes. De smallere achtergevel aan de Oude Leeuwenrui is 
op dezelfde wijze afgewerkt. 

In 1885 werd hier, op het nummer 27 een pershuis toegevoegd om 
een hydraulische centrale te huisvesten die Sint-Felix en tot 1930 
de nabijgelegen Rubenspakhuizen voorzag van waterkracht voor 
onder andere de hijsinstallaties.
 
Het Sint-Felixpakhuis werd in 1912 eigendom van de stad 
Antwerpen. Tussen 1922 en 1940 werd het pakhuis gebruikt 
voor de opslag van koffie, hop en graan. Ook na de Tweede 
Wereldoorlog werd het gebouw gebruikt als opslagplaats voor 
goederen. Tussen 1950 en 1965 werd het verhuurd aan de 
Tabaksnatie als magazijn. Door het steeds verder opschuiven 
van de havenactiviteiten naar het noorden, verdwijnt de 
magazijnfunctie uiteindelijk. In 1975 begint het Havenbedrijf 
met de ontmanteling van de hijsmaterialen en de ontruiming 
van de lokalen. Sindsdien vonden er in het Sint-Felixpakhuis 
film- en toneelvoorstellingen, concerten en tentoonstellingen 
plaats. Een zeer klein gedeelte op de begane grond diende nog als 
opslagruimte.

In 1999 besluit de stad Antwerpen het Sint-Felixpakhuis om te 
vormen tot FelixArchief voor de huisvesting van het Antwerps 
stadsarchief. Het monumentale Sint-Felixpakhuis is na een 
uitgebreide restauratie weer toegankelijk voor het publiek. Ook 
het industriële erfgoed werd vakkundig gerestaureerd en opnieuw 
op zijn oorspronkelijke plaats in het Sint-Felixpakhuis geïnstalleerd. 

Aan de Godefriduskaai vindt u nog talrijke andere pakhuizen die aan 
de voormalige havenactiviteiten hier herinneren: Stapelhuis Rubens-
Noord, Magazijnen America en Michiel Loos, Magazijn Godfried en 
Magazijn Marnix.
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07 TECHNICUM NOORD ANTWERPEN
Londenstraat 43, 2000 Antwerpen
tram/bus: 1-9-13-28-291-502
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Gidsbeurten om het half uur
Tentoonstelling over de geschiedenis van de school

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Op 16 mei 1898 richtte ingenieur Frédéric Belpaire, samen met 
een aantal andere welstellende Antwerpse katholieken, de 
‘Société Anonyme Werkmanswelzijn’ op. De vereniging werd 
onder het beheer geplaatst van de Aalmoezeniers van de Arbeid. 
Deze katholieke congregatie was in 1894 in Seraing opgericht 
door Theofiel Reyn (1860-1941) en organiseerde vakonderwijs 
voor de jeugd en apostolaat onder de arbeiders. Het oprichten 
van logementshuizen, coöperatieven, informatiebureaus, 
vormingscentra en vakscholen kreeg navolging in andere steden 
zoals Antwerpen.

Nog datzelfde jaar (1898) gaf het Werkmanswelzijn de opdracht 
voor ‘la construction d’un bâtiment destiné à servir de Phalanstère 
et d’Hôtel pour les ouvriers’. Bedoeling was een gaarkeuken en 
wasgelegenheid aan te bieden aan dokwerkers, schippers en 
arbeiders en logement voor werkmensen voornamelijk uit de 
polderstreek, de Kempen en het Waasland, die vaak enkel in het 
weekend naar huis gingen. Op deze manier wilde men arbeiders 
weghouden uit private logementshuizen en cafés in de haven die 
dikwijls een kwalijke reputatie genoten.

Het complex strekte zich uit tussen de Londen- en August 
Michielsstraat en is een ontwerp van Edmond Leclef (1842-1902). 
De oudste vleugel, aan de oostzijde, was voltooid in 1900. Het 
bevatte naast het opvangtehuis of hotellerie voor havenarbeiders 
ook het klooster van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Het 
‘Gesellenverein’, een organisatie van jonge, katholieke en 
ongehuwde Duitse arbeiders die in Antwerpen vertoefden, vond 
er tot 1914 ook onderdak. In de feestzaal, de latere machinezaal, 
zorgden toneel- en turnkringen voor ontspanning. Een zangkoor 
luisterde de kerkdiensten op. Het gehele gebouw was voltooid 
omstreeks 1911.

De gebouwen getuigen van de katholieke reactie op de 
industrialisatie en de weerslag ervan op brede lagen van de 
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bevolking. Dit uit zich ook in de neogotische bouwstijl, die typisch 
is voor vele religieuze gebouwen uit deze periode. ‘Een slank 
gebouw, hoog opschietend met zijn toren, daken, punten en 
hoeken die duidelijk afgelijnd zijn. Het brengt een vrolijke noot 
te midden van het gewriemel, zijn frisse rode baksteen splijt de 
eentonigheid van de stoffige omgeving en schijnt te lachen tegen 
de sombere hemel’. Zo lyrisch werd ‘La Métropole’ (21.03.1900) bij 
de beschrijving van het gebouw van die tijd.

In 1901 kocht ‘Het Beste brood’, een katholieke coöperatieve die 
zich bezig hield met ‘alle nijverheden en instellingen nuttig tot 
de stoffelijke en zedelijke verbetering van de werkende klasse’, 
twee percelen grond aan weerszijden van het Werkmanswelzijn. 
Zij richtten er hun hoofdgebouw, een directeurswoning, een 
wagenloods en stallen op in dezelfde stijl als de bestaande 
gebouwen. 

In 1909 schakelde het Werkmanswelzijn onder impuls van de 
economische groei over op onderwijs. De ‘Vlaamsche Vakschool 
voor Mekaniek, Scheepsbouw en Electriciteit’ stond ook onder het 
bestuur van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Deze laatsten kregen 
in 1923 de gebouwen van het Werkmanswelzijn, dat zichzelf 
ontbond. Van 1936 tot 1942 voerden zij (voornamelijk binnenin het 
gebouw) veranderingen uit, naar een ontwerp van de Oostendse 
architect Auguste Rayée. Uit deze periode (1939) dateert onder 
andere de kapel van de school. Ze werd ingericht in de voormalige 
werkplaats scheepsbouw. De halfronde apsis is versierd met 
een fresco van de hand van G. Stoffels. Het smeedwerk en de 
biechtstoelen werden ontworpen door José Van den Broeck, die 
ook de beelden van Jozef en Maria kapte. Het smeedwerk werd 
uitgevoerd door de leraars van de school.

Aan de overkant bevindt zich de voormalige schuilplaats voor 
havenwerklieden. Ze werd in 1908 opgericht onder impuls van het 
stadsbestuur. Het was de liberale tegenhanger en concurrent van 
het katholieke Werkmanswelzijn. De oprichting van gaarkeukens 
was één van de maatregelen die werden genomen om het lot van 
de havenarbeiders te verbeteren. Hier kon de havenarbeider zijn 
boterhammen opeten, een gratis stortbad nemen en zijn kleren laten 
drogen. Koffie, thee en soep waren voorhanden. Meegebracht voedsel 
kon kosteloos worden opgewarmd.
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08 AANWERVINGSLOKAAL     
 HAVENARBEIDERS – VDAB

Kempisch dok, Westkaai 72, 2000 Antwerpen
tram/bus: 1-13-28-31-37-123-600-720-730
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Doorlopend informatie te verkrijgen
Voorstelling dienstverlening VDAB, gericht op de vele beroepen in de haven

 Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Dit geheel van loodsen en kantoren werd in 1938-1939 gebouwd, 
naar een ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke. De 
zakelijke, industriële stijl en het materiaalgebruik zijn duidelijk 
afgestemd op het schoolgebouw ernaast, ontworpen door dezelfde 
architect. Het gebouw behield tot op heden, althans voor de helft, 
zijn oorspronkelijke functie, waardoor het voor de geschiedenis 
van de Antwerpse havenarbeiders een belangrijke materiële 
getuige vormt. De noordelijke helft maakt nu deel uit van de 
naastgelegen school. De zuidelijke helft fungeert nog steeds als 
aanwervingslokaal voor havenarbeiders en wordt in de volksmond 
“het Kot” genoemd.

Nog geen eeuw geleden gebeurde de dagelijkse aanwerving van 
Antwerpse havenarbeiders in open lucht of in de havencafés. Vele 
dokwerkers probeerden in de gunst te komen van de bazen door 
hun loon te spenderen aan traktaties in het café. Met de komst 
van de vakbonden en de bouw van officiële aanwervingslokalen 
verbeterde het lot van “de mannen van den basseng” (van het 
Franse “bassin”,  dok) echter aanzienlijk.

Zo opende in 1940 het huidige ‘Kot voor natiegasten, voerlieden, 
dokchauffeurs en dokwerkers’ aan de Cadixstraat haar deuren. 
Een Antwerpse havenarbeider heeft geen vast contract met 
een werkgever. Hij heeft enkel een contract met het Nationaal 
Paritair Comité der Haven van Antwerpen, een overlegorgaan 
van werknemers- en werkgeversorganisaties in de haven. Om 
zich te verzekeren van werk, moeten de arbeiders zich dagelijks 
aanbieden in het Kot. Afhankelijk van het aanbod van die 
dag worden de nodige werklui geselecteerd uit de pool van 
havenarbeiders. Op tijd komen is de boodschap, want eerst moet 
elke dokwerker zich met zijn erkenningskaart inchecken als ‘vrij 
voor werk’. Op een lichtkrant wordt aangekondigd hoeveel mensen 
er nodig zijn per shift. Een uur voor aanvang van de shift wordt het 
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startsignaal voor de aanwerving gegeven. Op de ‘brug’ verschijnen 
de patroons met hun aanwervingsbriefjes. Gedurende exact zeven 
minuten hebben de patroons de vrije keuze uit de beschikbare 
dokwerkers. Dan is er één minuut waarin de patroon verplicht elke 
kandidaat moet aannemen. De laatste twee minuten moeten de 
dokwerkers boven de 50 jaar zich pas aanbieden. Zij mogen de 
jeugd laten voorgaan en zelf afwachten.

Wie een aanwervingsbriefje ‘aanpakt’ van een patroon op de 
brug, wordt ‘afgezet’ of aangeworven. Dit briefje vermeldt de 
naam van de firma, de ligplaats van het schip (of ‘afdak’) en 
het uur van de shift waarvoor hij is aangenomen. In ruil geeft 
de dokwerker zijn erkenningskaart aan de foreman of patroon, 
die na afloop de aangenomen erkenningskaarten uitcheckt 
bij de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 
Na 10 minuten is de aanwervingsprocedure voorbij en dan 
weerklinkt het eindsignaal. Op de lichtkrant verschijnt dan 
‘werkloosheid’. De overblijvers die geen job konden bemachtigen, 
krijgen een controlestempel waarmee ze recht hebben op een 
werkloosheidsuitkering, met daarbovenop een premie uit de kas 
voor bestaanszekerheid. De havenpatroons vullen deze kas met 
een dagelijkse bijdrage. De dokwerker die geen aanwervingsbriefje 
heeft aangenomen, terwijl er wel genoeg werk was, verliest zijn 
recht op stempelgeld en krijgt een blanco kaart. De vakbonden 
zorgen voor een goede werking van het systeem. Per shift worden 
er 40 à 250 havenarbeiders gerekruteerd onder de 8000 erkende 
havenarbeiders. Ter vergelijking: bij de oprichting van de eerste 
aanwervingslokalen in 1937 troepten hier dagelijks nog 18.000 
havenarbeiders samen om aan werk te geraken.

De Cadixstraat 2 was oorspronkelijk bestemd voor de Schippersschool, 
hoewel schipperskinderen er nooit school liepen. De oorspronkelijke 
slaapvertrekken op de hoogste verdieping doen nu dienst als leslokalen. 
Dit gebouw was in 1926 opgetrokken naar een ontwerp van architect 
Emiel Van Averbeke (1876 – 1946).
Langs het Kattendijkdok Oostkaai, iets verderop, bevindt zich 
het Noorderpershuis. Het was het eerste stedelijk hydraulisch 
krachtstation, gebouwd in 1877-1878 naar een ontwerp van 
stadsarchitect G. Royers. Het bediende alle 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 km lang; de druk bedroeg 50 kg 
per cm².
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09 STADSDROOGDOKKEN
Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen
tram/bus: 9-291-502 + Monumentenbus (zie 33)
Enkel te bezoeken mits reservatie via monumentenzorg@stad.
antwerpen.be of telefonisch: 03 338 22 70 (op weekdagen van 9 tot 
15 uur). Uiterste datum reservatie: 6 september!
Rondleiding met gids (duur: 30 min)

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Bij Ministerieel Besluit van 29 mei 2001 werden de negen 
Antwerpse stadsdroogdokken nrs. 1-6 en 8-10 aan de Kattendijkdok-
Westkaai als monument beschermd wegens hun historische en 
industrieel-archeologische waarde. De droogdokken 1-3 (toen 
respectievelijk 130 m, 72 m en 50 m bodemlengte), gebouwd in de 
periode 1861-1865, behoren tot de eerste fase van de aanleg van 
het Kattendijkdok, waarvan de werken startten in 1859. De
droogdokken 4-6 (134 m) maken deel uit van werken voor de 
noordelijke uitbreiding van het dok tot 960 m in 1881.

De langere droogdokken werden gegraven in 1930-1931, onder 
een hoek van 65° in plaats van 90° ten opzichte van de kaaimuur 
om grotere schepen, zelfs iets langer dan de breedte van het 
Kattendijkdok, te kunnen invaren in dit gebied.

Droogdok 1 was al in 1896 verlengd naar 190 m om er het ss 
Friesland (133 m) of tegelijk twee kleinere schepen in te kunnen 
behandelen. Sinds 1993 is het, na de verwijdering van de totaal 
versleten en gevaarlijk geworden deurvleugels, in gebruik 
als gewoon nat dok voor de ‘floating repair’ van schepen en 
pontons van het Havenbedrijf. Het pompenhuis werd daarom 
buiten dienst gesteld. De elektromotoren werden verwijderd, de 
centrifugaalpompen werden behouden.

Deze droogdokken maken integraal deel uit van het geheel van het 
Kattendijkdok. Naast laden en lossen, was het onderhoud van de 
schepen een even belangrijke factor in de havenactiviteit. 
De aanleg, uitbreiding en situering van deze dokken houdt gelijke 
tred met de uitbreiding van het Kattendijkdok en met de evolutie 
van de scheepvaart in het algemeen.
Kortom, de droogdokken documenteren een deel van de 
Antwerpse havengeschiedenis én van de scheepsherstelling.
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Op de hoek van de Rijnkaai en de Braziliëstraat bevindt zich het 
voormalig aanwervingslokaal voor scheepsherstellers, beter gekend 
onder de naam de ‘Shop’. Het gebouw dateert van 1963.
Ernaast, op de hoek met de Montevideostraat, staan de gebouwen 
van de Red Star Line. Deze rederij werd opgericht in 1872. Tussen 1880 
en 1930 vervoerde zij drie miljoen emigranten van Antwerpen naar 
Amerika op zoek naar een beter leven. Een deel van de magazijnen 
werd toen gebruikt als gezondheids- en administratiecentrum. De 
emigranten ondergingen er testen en werden er ontsmet, terwijl 
ambtenaren nakeken of ze administratief in orde waren. De gebouwen 
worden omgevormd tot een migrantenmuseum. 
Verderop in de straat en langs het Kattendijkdok-Westkaai bevinden 
zich de Montevideomagazijnen, opgericht in 1895.

10 INFOPUNT NIEUW HAVENHUIS   
 VOORMALIGE BRANDWEERKAZERNE 

Siberiastraat 20 – Kaai 63, 2030 Antwerpen
tram/bus: 31-37 + Monumentenbus (zie 33)
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Tentoonstelling nieuw havenhuis

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Aan het einde van de negentiende en in het begin van de 
twintigste eeuw kreeg de haven een nieuwe
expansiedrang. Nieuwe dokken werden gegraven, industrieën 
vestigden er zich en men verwachtte dat de haven nog verder 
naar het noorden zou uitbreiden. De noodzaak van een 
brandweerkazerne in de haven drong zich op. De keuze voor 
de locatie viel op de Mexicostraat, kaai 63. Met deze locatie 
werd volgens de initiatiefnemers rekening gehouden met 
uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. Het opgemaakte 
ontwerp besloeg echter onmiddellijk het volledig stuk grond. Er 
werd benadrukt dat dit niet betekende dat men van in het begin 
moest uitgaan van een maximale bezetting, 120 manschappen. 
De locatie had ook een strategisch en economisch belang. Op 
deze manier behielden de scheepvaart en de houthandel een 
aanlegplaats en, indien dat nodig zou blijken, bleef ook de 
mogelijkheid bestaan om een tweede verbinding te maken tussen 
het Lefèbvredok en het Kattendijkdok. Vanuit de haven was er heel 
wat kritiek op deze locatie. Vooral de dokwerkers vonden dat de 
kazerne een betere bestemming kon krijgen.
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De vormgeving van het imposante gebouw in neo-traditionele stijl 
is geïnspireerd op het in 1893 afgebrande Hanzehuis. Dat bevond 
zich aan het Bonapartedok op de plaats waar nu het Museum Aan 
de Stroom verrijst. De verschillen tussen beide panden zijn echter 
even groot als de gelijkenissen. Het is een rechthoekig gesloten 
blok van vier vleugels rondom een open binnenkoer. De gevels 
zijn lijstgevels van drie bouwlagen in bak- en natuursteen op hoge 
sokkel en met horizontaliserende kordonvormende lekdrempels, 
speklagen en een brede kroonlijst. Achter de twee bouwlagen 
hoge zijgevel verheft zich aan de koerzijde een onvoltooid 
gebleven toren. Deze zou gediend hebben voor oefeningen en het 
drogen van de brandslangen.

Het ontwerp voor de brandweerkazerne dateert reeds uit 1912 
en werd uitgevoerd door de stadsbouwmeester Alexis Van 
Mechelen die in 1919 werd opgevolgd door Emiel van Averbeke. 
Hoewel een bouwtermijn van twee jaar was voorzien, zou de 
kazerne pas in 1922 in gebruik genomen worden. De Eerste 
Wereldoorlog bemoeilijkte de aankoop en het transport van 
bouwmaterialen. Daarom besliste de stad in 1917 de werken stil 
te leggen. Aanvankelijk werd de locatie gebruikt als opslagplaats 
voor brandstof. In 1919 wilde het Amerikaanse leger het gebouw 
als vlootbasis gebruiken. Op het einde van datzelfde jaar worden 
plannen gemaakt om er een school voor schipperskinderen in 
onder te brengen omdat het pand veel te groot was voor enkel de 
pompiers. Dit ging niet door en in de plaats werd een politiedienst 
in het gebouw ondergebracht. Uit een brief van de bestuurder 
van de Dienst der Gebouwen blijkt dat het pand op dat moment 
nog verre van voltooid is. Daarop worden in 1920 onder meer 
bezettings-, plafonnerings- en pleisterwerken uitgevoerd. In 1921 
worden er verwarmingstoestellen met stoom onder lage druk 
geplaatst. Een jaar later volgt de afwerking: schilderwerken en het 
plaatsen van rolgordijnen. Het gebouw kan eindelijk in gebruik 
worden genomen .

Meerdere brandweerposten uit de stad werden hier 
samengebracht, want het was de bedoeling er een 
gecentraliseerde kazerne van te maken. Administratie, commando, 
technische en andere havendiensten moesten van hieruit 
functioneren. Zover kwam het niet, want andere stadsdiensten 
kregen ook hun plaats in het immens grote gebouw. De brandweer 
behield het gelijkvloers en de eerste verdieping. Hier waren de 
onderofficieren met hun gezin gehuisvest.  
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Toen de onderofficieren niet meer in de kazerne hoefden te wonen, 
moest de brandweer ook deze aan andere stadsdiensten afstaan. 

Samen met Hoofdwacht Lillo beschermde deze kazerne lange tijd 
het havengebied. 

In 1953 werd het pand omgevormd tot dienstgebouw voor de 
technische dienst van het havenbedrijf. Hierdoor bleef slechts een 
deel van de brandweerkazerne in gebruik door de brandweer. Bij 
een brand in 1954 werd het gebouw zwaar beschadigd.

Doordat de brandweer is verhuisd naar een nieuw onderkomen 
aan de Noorderlaan, zijn momenteel alleen nog een groot 
aantal technische diensten van het Havenbedrijf in het gebouw 
gevestigd. In de toekomst zal de voormalige brandweerkazerne 
deel uitmaken van de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf, een 
ontwerp van Zaha Hadid Architects.

11 HOGERE ZEEVAARTSCHOOL
Noordkasteel Oost 6, 2030 antwerpen
tram/bus: 37 + Monumentenbus (zie 33)
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Opengestelde delen: inkomhal, zaal L’Avenir, raadzaal, 
navigatiesimulator

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Uit archiefonderzoek blijkt dat er al in de veertiende eeuw 
zeevaartonderricht wordt gegeven in Antwerpen. Tijdens de Franse 
periode werd het zeevaartonderwijs volledig geherstructureerd 
en ondergebracht in de gebouwen van het Arsenaal. Daarnaast 
werd in 1802 ook een Marine- en Koopvaardijschool gevestigd in de 
Handelsbeurs. 

De Belgische omwenteling zorgde voor een onderbreking. In 1834 
werd de zeevaartschool heropgericht onder Belgisch bewind, 
‘Ecole supérieure de Navigation’. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de lessen geschorst. 
Daarna was er dringend nood aan een nieuwe en moderne 
locatie. Verouderde infrastructuur en uitbreiding van de Belgische 
handelsvloot zorgden ervoor dat de Hogere Zeevaartschool, 



85

toen gevestigd in de Verlatstraat, het steeds toenemende 
aantal leerlingen niet meer kon herbergen. De Belgische 
Zeevaartvereniging schreef in 1929 dan ook een nationale 
wedstrijd uit voor het bouwen van een ruim schoolgebouw op een 
terrein ten noorden van de Royerssluis. 

Er waren vijf inzendingen. Architecten Josse en Maurice Van 
Kriekinge (vader en zoon) wonnen met hun Mercatorproject de 
wedstrijd en begonnen in 1931 aan de ruwbouw. De offerte voor 
de constructie werd verkregen door de firma Merckx-Verellen van 
Antwerpen en werd geraamd op ruim zes miljoen Belgische frank. 
De school werd al in 1932 in gebruik genomen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezette het Duitse leger het 
schoolgebouw en werd er les gegeven op de Italiëlei, waar nu het 
zeemanshuis ‘Stella Maris’ gevestigd is. In 1948 werd het gebouw 
opnieuw in gebruik genomen.

De Hogere Zeevaartschool voorziet opleidingen in de 
studierichtingen ‘kapitein ter lange omvaart’, ‘licentiaat in de 
nautische wetenschappen’ en ‘hoofdwerktuigkundige’. 

Langs de buitenzijde ziet het gebouw er vandaag nog exact 
hetzelfde uit als destijds, maar intern werden heel wat 
aanpassingswerken uitgevoerd om er de modernste didactische 
middelen in onder te kunnen brengen. Zo beschikt de Hogere 
Zeevaartschool over goed uitgeruste laboratoria en werkplaatsen 
én over de modernste simulators voor scheepsnavigatie, radar, 
ladingbeheer, voortstuwing en telecommunicatie.

Het gebouw werd opgericht ter hoogte van het voormalige 
Noordkasteel. Een deel van de oude vestinggracht werd aan de 
school gehecht voor roei- en zwemoefeningen. Een modelboot 
voor de eerste oefeningen werd in de uitsparing van de vleugels 
ingeplant. Het gebouw werd opgetrokken in gewapend beton, 
bruingele Belvédèrebaksteen en blauwe steen van Maas en 
Zennik. De vorm met afgeronde westzijde, dakterras en zoals 
een commandobrug terugliggende bovenbouw refereert naar 
de scheepvaart. In de loop der jaren werden verschillende 
veranderingen aangebracht maar het specifieke karakter van dit 
gebouw bleef bewaard.

Via de hoofdingang komt men in de inkomhal waar enkele mooie 
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schilderingen uit 1934 te bewonderen zijn. Ze zijn van de hand 
van de marineschilders Taf Wallet en Julien Creytens. De eerste 
schilderde de havenactiviteiten en de tweede het zeevervoer naar 
de overzeese gebieden. Een zeeschip voor het vervoer van diverse 
goederen dat geladen wordt met de scheepslaadbomen staat 
centraal in het schilderij van Wallet. Links daarvan magazijnen 
en de typische natiepaarden, die werden ingezet om goederen 
op de kaai te verplaatsen. Rechts op het schilderij werden 
havenarbeiders afgebeeld die een ‘dame-jeanne’ versjouwen. Op 
de achtergrond bemerken we enkele drijvende graanelevatoren die 
lange tijd in de haven gebruikt werden om granen en zaden vanuit 
zeeschip over te laden in andere zeeschepen of binnenschepen.
Overzeese gebieden werden in de jaren dertig geassocieerd met de 
toenmalige Afrikaanse koloniën. Het werk van Creytens word dan 
ook gedomineerd door bewoners van Congo en door één van de 
Congoboten die vanuit Antwerpen passagiers en goederen naar de 
Belgische kolonie voerden. Op de achtergrond zijn de zeilschepen 
afgebeeld waarmee de cadetten van de Hogere Zeevaartschool 
stages op zee uitvoerden: de ‘Comte de Smet de Nayer’, de 
‘L’avenir’ en de ‘Mercator’.

In de hal staat ook een standbeeld voor de gesneuvelde 
zeelieden en een koperen gedenkplaat ter nagedachtenis van 
de gesneuvelde cadetten van het schoolschip Comte de Smet de 
Naeyer tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De Raadzaal op de eerste verdieping ligt in de rotonde van het 
gebouw. Deze vergaderzaal is voorzien van een schitterend 
wandschilderij op hout, ingelegd met bladgoud. Het is van 
de hand van René De Pauw. Het illustreert diverse nautische 
vaardigheden die op de Hogere Zeevaartschool worden 
aangeleerd. Centraal is een grote wereldbol afgebeeld met 
daarrond 20 studenten. Deze voeren verschillende handelingen 
uit: kaartpassen, scheepsnavigatie, reparatie van zeilen, knopen 
leggen en touwen splitsen.
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12 KATTENDIJKSLUIS
Sluisstraat, 2030 antwerpen
tram/bus: Monumentenbus (zie 33)
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Doorlopend werfbezoek renovatie Kattendijksluis. 
Wandeling (duur 45 min)

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De Kattendijksluis werd meer dan 150 jaar geleden gebouwd en 
is de oudste nog bestaande sluis van Antwerpen. Eind jaren 90 
werd ze uit gebruik genomen, maar ze wordt nu in ere hersteld. 
Opdat deze getijdesluis opnieuw gebruikt kan worden, moet ze 
eerst worden gemoderniseerd. De werken worden beheerd door de 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) in samenwerking 
met Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z). De uitvoering gebeurt 
door de aannemersgroep Roegiers/Depret, Victor Buyck Steel 
Construction en Egemin.

Halverwege de 19e eeuw werden het Kattendijkdok en de 
Kattendijkbrug gebouwd om de stijgende scheepvaartactiviteit 
op te vangen. De Kattendijksluis werd gebouwd tussen 1856 en 
1859 en werd in oktober 1860 door koning Leopold I ingehuldigd. 
Oorspronkelijk waren er aan de Kattendijksluis twee beweegbare 
bruggen, zowel aan de kant van de Schelde (benedenhoofd) als 
aan de kant van het Kattendijkdok (bovenhoofd). In 1969 zijn 
deze bruggen vervangen door één vaste verhoogde brug aan de 
Scheldekant. In 1999 werd de Kattendijksluis buiten dienst gesteld 
en werd de brug vervangen door een kofferdam. Hierover rijdt ook 
vandaag nog het verkeer.

De Kattendijksluis wordt grondig vernieuwd. Niet alleen worden de 
sluisdeuren en de bewegingsmechanismen van de sluis vervangen, 
ook komt er een beweegbare brug naast de sluiswachtershuisjes 
te liggen. Omdat de Kattendijksluis een grote geschiedkundige 
waarde heeft, worden de historische karakteristieken zoveel 
mogelijk bewaard. Zo wordt er gekozen voor een rolbrug, zoals de 
oorspronkelijke brug, en zijn de sluisdeuren van het bovenhoofd 
houten replica’s. Ook de bolders, kaapstaanders en kettingsporen 
worden zoveel mogelijk bewaard.
De nieuwe houten sluisdeuren zijn deze zomer geleverd. Het zijn 
de grootste houten puntdeuren van Europa en mogelijk ook van de 
wereld. De deuren zijn gemaakt in Friesland, in het noorden van 
Nederland. Eén sluisdeur weegt inclusief ijzerwerk 80 ton, is 14 
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meter breed en 9 meter hoog. Ze zijn opgetrokken uit azobéhout, 
een bijzonder harde houtsoort uit tropisch West-Afrika.

Dankzij de vernieuwing en heropening van de Kattendijksluis is er 
een betere scheiding tussen plezier- en beroepsvaart. De toekomst 
van pleziervaartuigen met een hoge mast is gegarandeerd en 
zullen steeds in de achterliggende dokken kunnen binnenvaren. 
Bovendien geeft de heropening van de Kattendijksluis verdere 
impulsen aan de recreatievaart in het Willemdok.

Aan de sluis bevinden zich nog de sluiswachtershuisjes uit 1909. 
De sluismeesterswoning die dateerde uit 1884 is gesloopt.

13 ROYERSSLUIS
Royersbrug / Litouwenstraat, 2030 Antwerpen
tram/bus: Monumentenbus (zie 33)
Enkel te bezoeken mits reservatie via monumentenzorg@stad.
antwerpen.be of telefonisch: 03 338 22 70 (op weekdagen van 9 tot 
15 uur). Uiterste datum reservatiedatum: 6 september!
Rondleiding met gids (duur: 30 min)

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De Royerssluis (gelegen tussen Het Pomphuis en de Hoogere 
Zeevaartschool) werd tussen 1904 en 1907 aangelegd in de 
Scheldebocht in Oosterweel. Ze verbindt de Schelde met het 
Amerikadok en is genoemd naar stadsingenieur Gustave Royers 
(1848-1923). De lengte en de breedte van de sluis bedragen resp. 
180 en 22 meter. Ze is gelegen in de monding van de Vosseschijn, 
een ingebuisde zijrivier van de Schelde die daarom een stuk 
werd verlegd. Het is een zeesluis, wat betekent dat ze schepen 
schutte van de getijdegevoelige Schelde naar een getijdevrije 
haven en omgekeerd. Voordeel van dergelijke sluizen was dat 
de haven minder diep hoefde te zijn doordat een constant 
waterpeil kon behouden blijven. De geringere niveauwisselingen 
vergemakkelijkten ook het lossen en het laden en zorgden ervoor 
dat men de lengte van de trossen niet steeds moest aanpassen.

De Royerssluis was 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 
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sluis over sporen op de bodem rollen. Ze zijn voorzien van lucht- 
en ballastkamers. Tot 1966 was er nog een derde sluisdeur in 
bedrijf die het sas in twee stukken verdeelde, bedoeld voor kleine 
schepen. Voor het oversteken van de sluisgeulen werden draai- en 
rolbruggen gebouwd. 

Aan het benedenhoofd van de Royerssluis bevindt zich de 
Royersbrug. Het is een hydraulische, scharnierende hefbrug 
om de sluisdeur te kunnen ondertrekken. Aan het bovenhoofd 
bevindt zich de Lefèbvrebrug. Een rollende brug gekoppeld aan de 
sluisdeur. Deze oplossing betekende een belangrijke besparing aan 
perswater, nodig voor het heffen.

Aan de zuidkant bevindt zich een lang loopstaketsel waarop het 
signaalhuisje staat. Vroeger hield er iemand de wacht. Hij gaf aan 
de binnenkomende binnenschippers via een mast signalen met 
betrekking tot naderende zeeschepen. Nu gebeurt alles met een 
lichtsignaalbaken.

De sluis wordt vooral gebruikt voor de binnenvaart. Ook de 
pleziervaart maakt er veelvuldig gebruik van, evenals de schepen 
van The Tall Ships Races. De Royerssluis is de meest gebruikte sluis 
in de Antwerpse haven.

Ook hier bevindt zich aan het benedenhoofd nog een sluiswachterhuis 
uit 1910. Ten zuiden van de Royersbrug staat de sluismeesterswoning 
alias ‘Het Kasteeltje’ , gebouwd in 1908.

14 RIJN- EN BINNENVAARTMUSEUM
Bonapartedok, Nieuwpoortkaai, 2000 Antwerpen
tram/bus: 9-17-30-34-501-502
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Doorlopend gidsbeurten

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het Rijn- en Binnenvaartmuseum werd als vzw opgericht in 1977. 
Het museum verzamelt het erfgoed van de binnenvaart aan 
boord van drie typische binnenschepen of lichters: de Liomar, 
de Angèle en de Mon Désir. Scheepsstukken, maquettes, oude 
motoren, scheepsgerief, plannen, boeken en tekeningen worden 
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bewaard, gerestaureerd en tentoongesteld in de ruimen. Men 
krijgt een goed beeld van de leefomstandigheden van de Rijn- en 
binnenschippers na de industriële boom en de invoering van de 
ontploffingsmotor. 

De ‘Liomar’ is volgens de officiële meetbrief, opgesteld door de 
scheepsmeter Eugeen Van den Berge uit Wintam-Bornem, een 
stalen binnenschip van het spitstype. Het werd te water gelaten 
in 1959 en het is bijna 39 meter lang, 5 meter breed en heeft een 
ledige inzinking van 0,51 meter. De draagkracht is ruim 375 ton. 
Het schip wordt aangedreven door een dieselmotor van Bohn en 
Köhler. Het is gebouwd op de scheepswerf van Mainil en Kinderen 
in Ledeberg en gemotoriseerd op de werf Motorco in Boom. Het is 
volledig geklonken en heeft zowel aan stuur- als aan bakboordzijde 
drie ijkschalen, waarvan het nulpunt overeen komt met het vlak 
van de ledige diepgang, ongeveer een halve meter. De Liomar is 
bedoeld voor het vervoer van vaste goederen. Het kan tot honderd 
ton water als ballast innemen voor het varen op de vaarwegen 
met lage bruggen en bij abnormaal hoge waterstanden. Het 
bevat één ruim, voorzien van een waterschot, twee roeren en één 
schroef. Het is afgedekt met verzinkte luiken, met vergrendeling. 
Op het voordek staat een dubbele elektrische ankerlier. Er is een 
voorwoonst en tevens een achterroef met een houten stuurhut. 
De achterwoonst is nog volledig met oude eik bekleed, met een 
keukentje, woonst en twee bedkooien, zoals op dit type gewoon 
was. De machinekamer zit onder de hoofdwoonst en aan de 
voorwoonst paalt een aparte bergruimte. Het ruim is gemakkelijk 
toegankelijk met dubbele trap langs een bijgevoegde stuurhut. De 
grote ruimte van dertig bij vijf meter is volledig origineel gebleven 
en bevat een aantal foto’s in verband met de binnenvaart, een 
oude scheepsmotor, een scheepsradar en een installatie voor 
het projecteren van DC-filmen over het beroep van Rijn- en 
binnenschipper.

‘Mon Désir’ is een stalen sleepspits, rond 1913 gebouwd op een 
scheepswerf in Merelbeke. Het is geheel met de hand geklonken 
en is één van de oudst bewaarde Belgische binnenvaartuigen. Het 
heeft de traditionele afmetingen (38,5 m lang, 5 m breed en een 
ledige diepgang van 0,5 m) van dit scheepstype dat gebruikt werd 
op kleine kanalen, vooral in Frankrijk. Er is een voorwoonst en een 
achterwoonst volledig onder het stalen dek. Het is nog volledig 
origineel ingericht met een wenteltrap, woonst met kachel en 
plafondverlichting (claire-voire). Verder zijn er twee slaapkooien 
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en een in de wegering (houten wandbekleding in eiken planken) 
ingebouwde afwasbak met handbediende pomp. Deze werd 
gevoerd door een onder de vloer liggend ijzeren reservoir. Als roer 
dient een houten klassiek hangroer met lunet (verlenging) en 
een lange stuurboom. Boven op het dek staat, onder een houten 
afdak, een metalen bak met kombuis-kachel en gelijke bak voor 
hout en kolenvoorraad. De trekmast wordt begeleid door twee 
kanaalmasten voor het leiden van de treklijn. De ruimte onder de 
originele houten luiken bestaat uit één enkel ruim, toegankelijk 
langs een kap en houten trap. Vanuit het ruim heeft men een zicht 
op de achteronder door een raam. In dit ruim is een schat aan 
oude schippersmaterialen te zien.
 
De ‘Angèle’ is een klein stalen spitsmodel dat speciaal gebouwd 
werd voor het vervoer van suikerbieten naar de Moerbeeke 
suikerfabrieken langs de gelijknamige vaart. Het bezit een unieke 
Anglo-Belge explosiemotor, geplaatst op het houten achterdek, 
met nokken-verbinding naar het houten roer. Hierop werd in 
een bakje het schroefwerk aangebouwd, zodat men met het 
roer zowel kon voortbewegen als besturen. Het schip, gebouwd 
op de scheepswerf van Langerbrugge bij Gent in 1923 heeft 
een lengte van bijna 24 meter, een breedte van 4,8 meter en 
een inzinking van 0,395 meter. Het type M.W.M-patent Benz 
dieselmotor had een vermogen van 14/20 paardenkracht en 
het laadvermogen beliep ruim 175 ton. Dit geklonken metalen 
scheepstype is toegankelijk langs een houten kap en dito trap. 
Het ruim is ingericht met foto’s en een boekenstand. Het doet ook 
dienst als clublokaal voor de varenden. De kleine achterwoonst 
is volledig met hout bekleed en nog origineel met ingebouwde 
bedkooi, een lichtkoepel, ingemaakte kasten en pompkast. Het 
vooronder is zeer klein en ingericht als werkplaats en magazijn. 
De houten luiken zijn nog origineel maar overtrokken met roofing. 
Zoals dit scheepje werden er vele gebouwd op het einde van de 
negentiende, begin twintigste eeuw. Zij waren bestemd voor 
de nauwe vaarwegen (zoals de Nete, de Demer, de Dijle en de 
kleine kanaaltjes) om landbouwgewassen (bieten, wortelen, 
aardappelen, granen en hun derivaten) naar de voederindustrie 
te brengen. Er werd meestal mee gezeild of ze werden met een 
hulpmotor voortbewogen. Ook stevende men er met geklauwde 
bomen de rivieren zoals de Samber, de Leie, de Zenne mee af, 
wat besparing van tijd en brandstof opleverde. De laatste van 
deze kleinere types van spitsen werden nog gebruikt tot kort 
na de laatste wereldoorlog. De meeste werden omgebouwd tot 
woonschepen of pleziervaartuigen.
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15 KERKSCHIP SINT-JOZEF
Noorderlaan 499, Haven 526, 2030 Antwerpen
tram/bus: Monumentenbus (zie 33)
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Doorlopend gidsbeurten

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Na een mislukte landingspoging met binnenschepen op de Engelse 
kust, hoopte de Duitse legermacht Groot-Brittannië klein te krijgen 
door alle aanvoer langs de zee af te sluiten. Daarvoor bouwde 
men honderden onderzeeboten, die vanuit Franse oorlogshavens 
de oceaan overstaken. De Britse marine reageerde echter met 
het inzetten van magnetische zeemijnen. Daarom besliste Hitler 
als tegenzet betonnen tankschepen te bouwen, die als bunkers 
zouden dienen om de onderzeeërs te bevoorraden met mazout, 
olie, drinkwater en levensmiddelen. 

De Franse maatschappij ‘La Maison Saintrap et Brice’ uit Parijs 
kreeg de opdracht een bunkerschip in gewapend beton te bouwen. 
Ze werkten hieraan tussen 1942 en 1944 in een droogdok in 
Rotterdam. Het schip kreeg een totale lengte van bijna 96 meter. 
De breedte bedraagt 14,25 meter en de diepte tussen kiel en dek 
bijna 8 meter. Casco weegt het gevaarte 3800 ton.

Begin 1944 wordt het schip naar de haven van Antwerpen 
versleept voor verdere afwerking: het inbouwen van 
motoren, pomp- en nautische installaties en de bouw van 
matrozenverblijven. In september 1944, bij de bevrijding van 
Antwerpen, wordt het schip door de Belgische staat aangeslagen 
als oorlogsbuit. Het wordt publiek te koop gesteld. De firma 
Antoine Vloeberghs kocht het schip en wilde het inzetten voor het 
transport van steenkool. Op deze manier wilde ze een bijdrage 
leveren aan de ‘Kolenslag’ die Achille van Acker lanceerde om het 
land terug op te bouwen.
Het schip lag echter te diep en was moeilijk wendbaar, zodat 
het niet onder de noodbrug van het Albertkanaal geloodst kon 
worden. Het diende een tijd als bunkerschip en opslagplaats 
van mazout en werd  toen aangeboden aan het toenmalige 
aartsbisdom Mechelen om er een kerkelijk en sociaal centrum voor 
varenden van te maken. In 1950 werd de verkoopsakte getekend. 
Het was vooral aalmoezenier Van den Busch die hiervoor had 
geijverd.
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Toen schoot de schippersbevolking in actie. Onder leiding 
van de aalmoezenier en Henri Heylen, scheepsexpert en zelf 
schipperszoon, werd een uniek schipperscentrum gebouwd. 
Door de aankoop van uitneembare woningen uit de Meeringen 
in Merksem kon men snel een woning voor de conciërge en de 
aalmoezenier bouwen. Het schip van de Duitse krijgsmarine heeft 
nu een centrale plaats ingenomen bij de varende gemeenschap.

Het kerkschip vaart niet uit, maar is een godsdienstige en sociale 
ankerplaats voor de varende gemeenschap. Iets gelijkaardigs 
bestaat in Luik en in Marchienne-au-Pont nabij Charleroi. Ook in 
Gent is er een parochie voor de binnenvaart, Sint-Salvator. Het 
kerkschip is een parochiekerk met twee kapellen. Daarnaast zijn er 
een kantine en een grote zaal. Het is een toevluchtsoord voor al 
wie zich in de haven beweegt of er werkt.

16 SINT-ANNATUNNEL
Thonetlaan, 2050 Antwerpen
tram/bus: 2-3-5-15-36-82-84-85-89
Openingsuren: van 10 tot 18 uur 
Tentoonstelling ‘Achter de schermen van de Sint-Annatunnel’, over 
de technische installaties die tot ons industrieel erfgoed behoren

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De Sint-Annatunnel is een voetgangers- en fietserstunnel onder de 
Schelde. In 1931 begon men met de bouw ervan naar een ontwerp 
van Frankignoul. Twee jaar later werd de tunnel geopend. Hij 
is 572 meter lang en bevindt zich meer dan 31 meter onder de 
grond. De uitwendige diameter bedraagt 4,74 meter, de inwendige 
4,30 meter. Het horizontaal gedeelte van de tunnel werd met een 
handschild uitgegraven in de Boomse klei. De tunnelbekleding 
bestaat uit gietijzeren elementen met loodvoegen. Op beide 
oevers is er een lift voor 80 personen of 6.000 kg en houten 
roltrappen. 

Voor de aanleg van de tunnel bestonden er twee overzetboten: 
de Sint-Annekesboot bij het Steen en de treinboot ‘Land van 
Waes/Pays de Waes’ tussen het Vlaams Hoofd (linkeroever) en 
Antwerpen-Waas aan de Sint-Michielskaai. Reeds in 1874 was men 
het eens over de aanleg van een permanente oeververbinding. 
Er werden meerdere plannen gemaakt voor een brug, maar 
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die werden elke keer verworpen omdat ze de scheepvaart zou 
kunnen belemmeren Uiteindelijk werd voor een tunnel gekozen. 
Vergevorderde plannen werden gestaakt door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog. Nadien waren de omstandigheden 
door de snelle opkomst van de auto volledig veranderd. In 1929 
werd IMALSO, de ‘Intercommunale Maatschappij van de Linker 
Scheldeoever’ opgericht. Na grondige studie besloot zij niet 
één maar twee tunnels te bouwen: één voor voertuigen, de 
Waaslandtunnel, en één voor voetgangers en fietsers. Beide 
tunnels werden op hetzelfde moment geopend in aanwezigheid 
van Koning Albert I. 

Verschillende authentieke elementen zijn nog aanwezig 
in de tunnel: de authentieke houten roltrappen, oude 
waarschuwingsborden, een deel van de technische installatie 
en de toegangs- en verluchtingsgebouwen. Deze laatste zijn een 
ontwerp van Emiel Van Averbeke. Het zijn baksteengebouwen 
opgetrokken in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Op de 
rechteroever kwam het tunnelgebouw op de Sint-Jansvliet op 
de plaats waar de Waterpoort (oorspronkelijk afkomstig van de 
Vlasmarkt) stond. Deze werd ontmanteld en in 1936 heropgericht 
aan de Gillisplaats.

Het terugtrekkende Duitse leger heeft in 1944 het 
toegangsgebouw met liften en roltrappen aan de linkeroever 
opgeblazen. Het herstel heeft meerdere jaren geduurd. Tijdens die 
periode moesten de reizigers opnieuw de boot nemen, want ook 
de toegangsgebouwen van de Waaslandtunnel waren beschadigd 
en de tunnel was onder water gezet.
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17 BOTENLOODS EN CLUBLOKAAL 
 VAN ZEESCOUTS BASIS FOS – 
 LANGE WAPPER

Beatrijslaan 41, 2050 Antwerpen
tram/bus: 2-3-5-15-36-82-84-85-87-89-93-95-99
Openingsuren: van 10 tot 18 uur

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Deze hangar werd in 1938 door bouwmeester Josephus 
Constantinus Persoons gebouwd, in opdracht van Cornelius 
Mabesoone. De loods langs de Scheldeoever was, samen met 
het pand Beatrijslaan 35-37, bedoeld voor de Sea-Scouts van 
België. Beide gebouwen zijn opgetrokken in de stijl van de nieuwe 
zakelijkheid met gelijkaardige materialen. Ze stonden op een 
grond die Mabesoone in erfpacht had gekregen van IMALSO 
voor het aanleggen van watersportinstallaties voor de Zeescouts 
van België. In de bouwaanvraag staat vermeld dat Mabesoone 
‘beschermer en weldoener’ was van deze jeugdgroepering. 
Mabesoone zelf had ook een nautische achtergrond. Van beroep 
was hij stouwersbaas. Het stouwersbedrijf Mabesoone nv is later 
ook een rederij geworden die op het einde van de jaren zestig is 
overgenomen door Ahlers. Aan de Beatrijslaan had Mabesoone ook 
een scheepswerf.

Scouting is ontstaan in Groot-Brittannië omstreeks 1908 en 
verspreidde zich van daaruit. Robert Baden-Powel, een luitenant-
generaal in het Britse leger, was de grondlegger. In 1910 wordt in 
Brussel een Britse scoutsgroep opgericht. De activiteiten waren 
vooral gericht op kinderen van Engelse families die in Brussel 
woonden, maar trokken al snel de aandacht van Belgische 
jongeren. In december 1910 werd in Brussel de ‘Conseil Général’ 
van de ‘Boy-Scouts de Belgique’ (BSB) opgericht. In de daarop 
volgende jaren ontstonden scoutsgroepen in verschillende steden. 
In 1911 werd in Antwerpen een afdeling opgericht, aanvankelijk 
enkel voor jongens. De pluralistische ‘Girl Guides de Belgique’ 
werden opgericht in 1920.

Omstreeks 1913 bestond er nauwelijks een militaire zeemacht 
in België en de handelsvloot was beperkt. Hierin wilden de 
leidende kringen verandering brengen. De nautische kennis 
moest gestimuleerd worden in functie van de uitbreiding van 
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de handelvloot en de uitbouw van de zeemacht. Toen België 
in 1908 een overzeese kolonie kreeg, werd het belang hiervan 
nog groter. Sea-scouting moest in deze ambities een rol spelen. 
Het moest jongeren vertrouwd maken met water, de getijden 
en zeemanschap en ze zo klaarstomen voor een carrière bij de 
marine of de handelsvloot. In 1913 werd de ‘Association des Sea-
Scouts de Belgique’ (SSB) opgericht met de steun van nautische 
verenigingen. Ze had als taak sea scoutsgroepen op te richten. In 
1914 gebeurde dat in Antwerpen.

18 VOORMALIG GEBOUW 
 SEA SCOUTS VAN BELGIë

Beatrijslaan 35-37, 2050 Antwerpen
tram/bus: 2-3-5-15-36-82-84-85-87-89-93-95-99
Openingsuren: van 11 tot 17 uur 
Opengestelde delen: inkomhal. Doorlopend informatie.

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het pand Beatrijslaan 35-37 werd in 1937 door bouwmeester 
Josephus Constantinus Persoons opgetrokken in opdracht van 
Cornelius Mabesoone. In dezelfde periode bouwt Persoons voor 
deze opdrachtgever ook nog een appartement in de Verbrande 
Entrepotstraat, een ijzeren loods aan Kanaaldok B225 en een 
appartement in de Arsenaalstraat.

Het gebouw gelegen langs de Scheldeoever werd samen met de 
iets verder gelegen hangar opgetrokken voor de Sea-Scouts van 
België. Het pand evenals de loods zijn opgericht in de stijl van 
de nieuwe zakelijkheid. Het heeft een natuurstenen lijstgevel 
met vooruitspringende raamomlijstingen in Pottelberg. Tussen 
de aaneensluitende raamopeningen werd baksteenmetselwerk 
aangebracht. De middenrisaliet gaat hoger op dan de zijvleugels 
en is opgetrokken in witte natuursteen (Euville). De zijvleugels 
zijn voorzien van een afwerkingslaag in natuursteenimitatie. Het 
interieur werd sober uitgewerkt met enkele natuursteenaccenten 
en lijstplafonds op de gelijkvloerse verdieping. In de twee 
traphallen is het originele schrijnwerk nog bewaard.

Het gebouw is opgericht op een grond die Mabesoone in 
erfpacht had gekregen van IMALSO voor het aanleggen van 
watersportinstallaties voor de Zeescouts van België. In de 
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bouwaanvraag staat vermeld dat Mabesoone ‘beschermer en 
weldoener’ was van deze jeugdgroepering. Van beroep was hij 
stouwersbaas. Het stouwersbedrijf Mabesoone nv is later ook 
een rederij geworden die op het einde van de jaren zestig is 
overgenomen door Ahlers. Aan de Beatrijslaan had Mabesoone ook 
een scheepswerf. 

Uit een nota bij de bouwaanvraag blijkt dat de zeescouts minstens 
een vleugel van dit gebouw in gebruik hebben gehad. Welke 
functies zich in het pand bevonden, wordt niet vermeld.

Bij het uitvoeren van de werken volgde Mabesoone echter niet 
de bouwtoelating. De plannen daarvan waren goedgekeurd door 
IMALSO. Toen de maatschappij bemerkte dat er een tweede 
verdieping was gebouwd op het middengedeelte reageerde 
zij onmiddellijk. De dienst voor stadswerken was geneigd de 
overtreding te regulariseren, maar om IMALSO ter wille te zijn 
werd een proces-verbaal opgemaakt en stelde de stad zich 
burgerlijke partij in de loop van het geding. De overtreder werd 
door de politierechtbank in 1938 veroordeeld tot het herstellen 
van de overtreding en de stad werd gemachtigd desgevallend 
de overtreding van ambtswege te doen herstellen. In de zitting 
van 16 juni 1939 besliste het college hier toe over te gaan. Door 
het uitbreken van de oorlog werd dit echter uitgesteld. Tot 1956 
wanneer IMALSO de zaak opnieuw oprakelt na een dispuut met 
L. Arnouts, opvolger van de toen reeds overleden Mabesoone, in 
verband met het verhogen van de huur. Nadat het geschil beslecht 
is, vraagt de maatschappij uiteindelijk zelf aan de stad om niet 
over te gaan tot de afbraak en de overtreding te regulariseren.

Op de Boeienweide – naast het toegangsgebouw van de tunnel- 
vindt u onder andere scheepsschroeven, een anker, een kanon en 
boeien en bakens. De boeien- en bakenstoet is eindeloos, zoals blijkt 
uit de vele benamingen: lichtboei, brulboei, steekbaken, radarboei, 
walbaken, wrakboei, sparboei, meerboei, drijfbaken, kopbaken, 
ankerboei, enzovoort. De boeien op de Boeienweide stammen uit een 
oud betonningssysteem, dat vandaag niet meer van kracht is. Enkele 
boeien behoren zelfs tot een stelsel dat in de USA gebruikt wordt. 
Aan de Thonetlaan 102  bevinden zich de kantoorgebouwen van 
IMALSO. Het internaat voor schipperskinderen even verderop bevindt 
zich aan de Thonetlaan-Gloriantlaan en is een ontwerp van Jul De 
Roover. Nog wat verder staat het opmerkelijke ventilatiegebouw van 
de tunnel naar ontwerp van Emiel van Averbeke uit 1933. 
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19 PATRICIëRSWONING 
 ‘DE GHULDE HAND’

Zirkstraat 34, 2000 Antwerpen
tram/bus: 10-11
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Doorlopend gidsbeurten

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

‘De Gulden Handt’ in de Zirkstraat is een breedhuis met twee 
woonvleugels. Via de poort met barokke omlijsting bereikt men 
de binnenplaats. Deze is omgeven door een overwelfde bogenrij 
en gebouwen die overwegend dateren uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. In de negentiende en twintigste eeuw werden 
ze aangepast, maar de basisvorm bleef behouden. Het pand was 
eeuwenlang een koopmanswoning en werd mogelijk gebruikt 
als zoutbeurs. Een concreet bewijs hiervoor werd echter niet 
teruggevonden. Deze stelling wordt afgeleid uit de straatnaam. 
Volgens sommigen is zirk een synoniem voor zout. 

De vroegst gekende eigenaars waren de gebroeders Filip en Jan 
Van Noten. Ze verkochten het huis in 1505 aan satijnwerker 
Jan Craeye. Na zijn dood in 1517 werd het pand eigendom 
van koopman Jan Gabriël die het een jaar later al terug van 
de hand deed. Jan Aertsen was de nieuwe eigenaar en bleef 
dat tot 1558. Hij voegde, mogelijk na een brand in 1546, twee 
aanpalende panden samen. Hij trok ze op in een traditionele bak- 
en zandsteenstijl, met twee trapgevels. Beide panden hadden 
dezelfde opbouw, met een winkel op het gelijkvloers. Aangezien ze 
geen voordeur hebben in de Zirkstraat, enkel een zijdeur naar de 
binnenplaats, was deze laatste waarschijnlijk openbaar.

De erfgenamen van Aertsen verkochten het goed aan Jan Celosse, 
wolkoopman op Engeland en oorspronkelijk afkomstig uit Ronse. 
Hij is het die de woning haar naam ‘de Gulden Handt’ geeft. 
De Zirkstraat was een voor de hand liggende locatie voor een 
welvarend koopman aangezien de beurs vlak om de hoek lag. 
Mogelijk was ze zelfs rechtstreeks toegankelijk via een deur onder 
de bogengalerij. 
Als handelaar had Celosse nood aan voldoende opslagplaats. 
Waarschijnlijk verbond hij de kelders tot een doorlopend geheel. 
De verschillende vloerniveaus werden weggewerkt door middel 
van insteektrappen. Uit deze periode dateert ook de waterput die 
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op basis van de afmetingen van de baksteen op het einde van de 
zestiende, begin zeventiende eeuw kan worden gedateerd. Het is 
een ronde put van vijf meter diep en tien voet breed. Bovenaan 
staat hij in verbinding met de binnenkoer. Mogelijk gaat het om 
een openbare wijkput.

Jan Celosse sterft in 1580 en na de dood van zijn weduwe gaat het 
goed in 1596 over op hun kleindochter Cornelia. Zij verkoopt het 
pand een jaar later aan haar oom David Scholiers, de zoon van 
een zeer vermogend koopman in wede en meekrap (verfplanten). 
Deze overlijdt al snel en zijn zoon Petrus Scholiers wordt de nieuwe 
eigenaar. Hij werd verschillende malen herkozen tot schepen van 
de stad en stond bekend als geleerde en humanist. Hij is het die 
het huis ‘de Gulden Handt’ laat uitgroeien tot een prestigewoning. 
Hij breidde het pand uit met de barokarcade in blauwe hardsteen. 
Scholiers sterft in 1635 en het goed veranderde vervolgens 
meermaals van eigenaar. Uit de wijkboeken uit de zeventiende 
en achttiende eeuw blijkt dat het pand werd opgedeeld en in 
afzonderlijke delen werd verhuurd. 

In 1805 komt het goed in het bezit van een zekere Van 
Regenmortel. Hij liet de trapgevels van het pand verwijderen en 
vervangen door een bijkomende verdieping met lijstgevel. In 1947 
werd het pand eigendom van de Spaanse familie Bernat, die er 
al sinds 1919 woonde. Zij openden er de wijnhandel en winkel in 
Spaanse specialiteiten die er nog steeds is.

20 ZUIDERPERSHUIS
Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen
tram/bus: 8-23-30-34-295
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Gidsbeurten om het uur. Ook dit jaar is Antwerpen Toerisme & 
Congres van de partij om de bezoekers van Open Monumentendag 
gratis rond te leiden. Doorlopend demonstraties in de smidse 
van studenten van de Academie voor Schone Kunsten. Kleine 
tentoonstelling omtrent het verleden en het heden van het 
Zuiderpershuis door SIWE, het Steenpunt Industrieel en 
Wetenschappelijk Erfgoed.  

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het Zuiderpershuis is één van de acht hydraulische krachtcentrales 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw werden opgericht 
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voor de bediening van havenkranen, sluisdeuren, bruggen, 
kaapstanders, magazijnliften, enzovoort. Het gebouw werd in 
1882 naar plannen van ingenieur P. de Wit opgetrokken. Het 
gehele complex bestond uit twee torens met accumulatoren, 
een machinezaal met twee stoomketels, twee stookzalen met 
veertien ketels, een gloeioven, een volledig uitgeruste smidse met 
vier vuurhaarden en werkhuizen met draai- en schaafbanken. De 
monumentale gevel is een ontwerp van Ernest Dieltiens.

De inplanting aan de Waalse Kaai kaderde in de opkomst en 
ontplooiing van ‘het Zuid’. De gronden die waren vrijgekomen 
door het slopen van de citadel (1874), waren voorzien voor 
havenuitbreidingen. Op zijn hoogtepunt bediende het 
Zuiderpershuis 164 walkranen, een viertal bruggen, zes 
sluisdeuren en een dertigtal kaapstanders. Voor dit alles waren er 
in de fabriek slechts 25 mensen tewerk gesteld. In 1958 werden 
de stoommachines vervangen door elektrisch aangedreven 
exemplaren, dit binnen het kader van het Marshall-Plan. De 
fabriek heeft nog tot 1977 de Nassaubrug bediend. Daarna werd 
het pershuis gesloten en enkel gebruikt als onderhoudsdepot.

De toenemende havenactiviteit in Antwerpen en de verbetering 
en groei van de haveninrichtingen die er het gevolg van waren, 
vroegen om betere en snellere hijswerktuigen. De volkomen 
nieuwe technologie van de hydraulische waterkracht werd voor 
het eerst geïmplementeerd door de Compagnie de Dock-Entrepôts 
d’Anvers die in haar grootste pakhuis, het Koninklijk Stapelhuis, 
in 1865 een hydraulische centrale inrichtte en enkele op het 
perswater bewegende hefwerktuigen installeerde. Ze maakte 
gebruik van koud water dat onder druk werd gezet. De technologie 
was overgekomen uit Groot-Brittannië waar ze omstreeks 1850 
voor het eerst was toegepast voor de beweging van hefwerktuigen 
door ingenieur Sir W. Armstrong.

Tussen 1865 en 1904 werden in Antwerpen acht pershuizen 
gebouwd, waarvan de stad er drie voor haar rekening nam. Het 
Noorderpershuis op de hoek van de Indiëstraat en Kattendijkdok-
Oostkaai (1878-1975), het Zuiderpershuis (1883-1977) en het 
gesloopte pershuis aan kaai nr. 57 van het Amerikadok (1904-
1928).  Het Noorderpershuis bediende de havenwerktuigen van 
de noorderdokken tot de zuidkant van de Royerssluis en het 
Lefèbvredok. Het leidingnet was 24 km lang. Het Zuiderpershuis 
bevoorraadde de hydraulische tuigen langsheen de Scheldekaaien 
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via 15 km leidingen. In 1886 werden beide circuits met elkaar 
verbonden om voor het hele gebied een gelijkmatige druk te 
bekomen. Beide pershuizen en het private exemplaar dat het Sint-
Felixpakhuis en de Rubenspakhuizen bediende (Oude Leeuwenrui 
27) zijn bewaard gebleven, weliswaar niet steeds met de 
oorspronkelijke inrichting.

Momenteel fungeert het Zuiderpershuis als 
Wereldculturencentrum. De machinezalen werden omgebouwd tot 
spektakelruimtes, de schrijnwerkerij tot foyer. Erboven werd een 
tentoonstellingsruimte ingericht. De voormalige directeurswoning 
en burelen werden geschikt gemaakt voor de administratie. 
De loodsen, gelegen achter de zalen, werden uitgerust voor 
kleinschalige nevenactiviteiten. In de smidse heeft de opleiding 
kunstsmeden een unieke werkomgeving gevonden. Het 
verbandhuis lag enigszins afgezonderd van de rest van het complex 
en is een polyvalente promotieruimte die de doorstroming naar de 
achtergelegen tuin en zalen mogelijk maakt.

21 JEUGDCENTRUM HABBEKRATS 
 VOORMALIGE WASINRICHTING    
 PREKERSSTRAAT 

Prekersstraat 14, 2000 Antwerpen
tram/bus: 4-8-22-25-26
Openingsuren: van 11 tot 17 uur
Voor de volwassenen is er een rondleiding met beelden uit het 
stadsarchief. Voor de kinderen/ jongeren zijn er 10 wateropdrachten 
te vervullen die hen naar de geheime bron zullen leiden. Wie durft 
het aan om deze proeven te volbrengen zonder water in de mond te 
krijgen of te eindigen met een nat pak?

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het gebouw is een ontwerp van Emiel Van Averbeke uit 
1928. In de voorgevel zien we de sobere interpretatie van de 
modernistische vormgeving die typisch zal zijn voor het latere 
werk van deze architect. Kenmerkend is het gebruik van baksteen, 
uitgebalanceerde asymmetrie tussen het horizontale en het 
verticale, het zoeken naar nieuwe hoekoplossingen, de verdeling 
van vensters in horizontale stroken en decoratieve elementen zoals 
een vlaggenmast of bol.
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De constructie bestaat uit een skelet van gewapend beton met een 
parament in gele baksteen en onderdelen in blauwe hardsteen. 
Dit laatste voor de horizontale lijsten. De opbouw van de gevels 
in gele baksteen vertoont invloeden van de Nederlandse architect 
Dudok. Heel typerend daarvoor is het gebruik van smalle, lange 
bakstenen en diepe lintvoegen. In 1922 had van Averbeke reeds 
een openbare wasinrichting gebouwd in de Wilgenstraat, in een 
traditionelere stijl. Onder leiding van Alexis van Mechelen werkte 
hij ook reeds aan de stortbadinrichting op de hoek van Prekers- en 
Pachtstraat in 1911. Deze laatste was bestemd voor schoolgaande 
jeugd en werd in 1920 opengesteld voor het publiek.

In 2008 werd het pand grondig gerenoveerd. Het was een 
samenwerking van Habbekrats, de vzw Kindergeluk en de stad 
Antwerpen. Bedoeling was een aanbod te creëren voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar die extra aandacht en begeleiding verdienen. 
Het pand, dat ondertussen als magazijn in gebruik was, werd 
omgevormd tot een multifunctioneel jeugdontmoetingscentrum. 
Met respect voor de architectuur van dit authentieke gebouw, 
werd het aangepast aan de hedendaagse behoeften van de 
jeugd. Op die manier ontstond er een echt jeugdcentrum met 
verrassende functies en een origineel programma met als 
kenmerken ‘ontmoeten’, ‘ontdekken’, ‘bewegen’, ‘beleven’ en 
‘genieten’. Het gebouw kreeg een industriële open look en werd 
uitsluitend opgetrokken in duurzame materialen Centraal in 
het gebouw werd een ‘pleintje’ ingericht waarop jongeren zich 
kunnen uitleven in avontuur, sport, spel, muziek en cultuur. Op 
de eerste verdieping bevindt zich een alcoholvrij jeugdcafé met 
jongerenrestaurant dat uitkijkt op het pleintje. De kelders van 
het gebouw worden gereserveerd voor multimedia en de tweede 
verdieping is een studio met podiumfaciliteiten.

22 ZWEMSCHOOL
Quebecstraat 3, 2030 Antwerpen
tram/bus: 23-123
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Opengestelde delen: zwembad en badhuis
Doorlopend gidsbeurten

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Hoewel de stadsbouwmeester al in de jaren 1920 enkele 
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voorontwerpen indiende voor een scholencomplex, startte de 
eerste bouwcampagne pas in 1936. In deze fase werden de lagere 
meisjesschool, de kindertuin, de zwem- en stortbadinstelling 
en de woning van de huisbewaarder gerealiseerd. Tijdens de 
tweede campagne, gestart in 1938, werden de jongensschool, de 
vestibule, de wachtzaal, de burelen van het schoolhoofd en de 
dokter, de werkzalen en de kleedkamers gebouwd.
 
Het ontwerp was van Emiel Van Averbeke die zich, net zoals bij 
de school in de Pestalozzistraat, inspireerde op de architectuur 
van de Nederlandse bouwmeester Willem Dudok en vooral diens 
stadhuis van Hilversum. De gele gevelsteen en de brede en diepe 
horizontale voegen zijn rechtstreekse ontleningen. Tegen de 
buitengevels zijn bloembakken in contrasterende rode baksteen 
gemetst. De gevels zijn bovenaan afgewerkt met een eenvoudige 
hardstenen band. Ook de grote raamopeningen zijn met fijne 
banden hardsteen omlijst. Alle onderdelen van het gebouw zijn in 
functie van het totaalbeeld ontworpen en met zorg gedetailleerd. 
Het interieur is sober. 
De planopbouw is rationeel. Op de vier hoeken bevinden zich de 
traphallen. In de abstract geometrische bouwvolumes vindt een 
zeer ambitieus en progressief programma een onderkomen: de 
school beantwoordt aan alle vooruitstrevende idealen van de 
jaren dertig. Aan de voorzijde bevond zich op de linkerhoek een 
openbare bibliotheek. Centraal in de voorgevel leiden de twee 
ingangen naar respectievelijk de meisjes- en de jongensafdeling, 
tussen grote plantenbakken die integraal deel uitmaken van het 
gebouw. Het complex is opgebouwd rondom twee speelplaatsen, 
op verschillend niveau, die gescheiden worden door een lange 
luifel met eronder aan weerszijden een doorlopende zitbank. De 
klaslokalen zijn gelegen in de zijvleugels, links en rechts loodrecht 
op de voorgevel. Zowel gangen als klassen baden in het licht dat 
binnenstroomt door de grote vierkante raampartijen in de oost- 
en westgevels. De oorspronkelijke stalen profielen van de ramen 
zijn vervangen door zware witte kaders. Op de nu uitgebouwde 
verdiepingen waren in eerste instantie openluchtklassen voorzien, 
maar deze zijn nooit gerealiseerd. 

Licht, lucht en hygiëne kregen veel aandacht in de modernistische 
architectuur. Dit als reactie op de ongezonde leefomstandigheden 
van die tijd, die terecht als oorzaak van onder andere tuberculose 
werden beschouwd. Ook sport was belangrijk. In de vleugel 
achteraan bevinden zich een zwembad en de turnzaal, die ook 
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als feestzaal dienst doet. Er is ook nog een perfect bewaarde 
badinrichting. Deze voorzieningen zijn via een aparte inkom 
bereikbaar, omdat ze ook door de buurtbewoners worden gebruikt. 
Dat geldt ook voor de openbare bibliotheek die in het complex is 
verwerkt.

23 KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE
Frank Craeybeckxlaan 22, 2100 Deurne
tram/bus: 5-10-33-410-411-412-414
Openingsuren: van 10 tot 18 uur 
Gidsbeurten, elk uur. Lezing door Dirk Draulans: ‘Beagle en Darwin’ 
(start 14 uur, geen reservatie vereist)

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het Atheneum van Deurne is één van de schaarse publieke 
gebouwen in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. De Antwerpse 
architect Edward Van Steenbergen (1880-1952) tekende zijn 
modernistisch ontwerp in 1936. Inspiratie vond hij bij de 
Nederlander W.M. Dudok en de Vlaming Huib Hoste. 

De school komt op een onregelmatig, vijfhoekig perceel. De 
verschillende vleugels staan rond een centrale en gedeeltelijk 
overdekte speelplaats. Gelijkvloers zijn er de gemeenschappelijke 
voorzieningen, op de verdiepingen de klaslokalen. Het project 
omvat ook een conciërgewoning en een woning voor de prefect. 
Van Steenbergen voorziet in twee gymzalen, een toneel- en 
feestzaal en een publieke stortbadinrichting. In zijn ogen is het 
atheneum immers meer dan een school. Het moet het centrum 
van de wijk zijn, en de toren een baken in de randstad van voor de 
Tweede Wereldoorlog. 

Van Steenbergen gebruikt dezelfde gele baksteen als Dudok 
voor het raadhuis van Hilversum. Hij heeft oog voor details en 
ontwerpt op maat van de leerlingen. De hoofdingang, met zijn 
halfrond en zijn naar de scheepvaart verwijzende vlaggenmast, 
trekt de aandacht in de voorgevel. De luifel is met opzet laag (zoals 
alle toegangen), zodat bezoekers direct in het gebouw worden 
opgenomen. De rechtervleugel heeft dubbel hoge ramen die extra 
licht geven aan de leerlingen in de lessen handarbeid en tekenen. 
De trapleuningen hebben lage handgrepen voor de jongere 
leerlingen. 
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De school werd in april 1940 gedeeltelijk in gebruik genomen 
en werd in maart 1941 voltooid. De tweede verdieping op het 
middenblok dateert van de jaren zestig. De uitbreiding aan de 
Frank Craeybeckxlaan is van 1973, naar een ontwerp van zoon 
Edward Van Steenbergen. 

Het atheneum is sinds 1995 een beschermd monument. De 
actiegroep RAD (Red het Atheneum van Deurne) ijverde voor de 
restauratie van het gebouw. De restauratie startte in 2006. 

In deze eerste restauratiefase werd vooral het ‘lesgedeelte’ 
gerestaureerd. Hierbij werd de geest van de architect 
gerespecteerd: een avantgarde schoolgebouw met moderne 
infrastructuur, dat baadt in ruimte en licht. De oorspronkelijke 
kleuren en materialen werden weer in ere hersteld, en 
tegelijkertijd was er een grondige vernieuwing van didactische 
infrastructuur en technische installaties. In de geest van de 
ontwerper is er nu ook een nieuwe ‘fitclass’ voor de school en de 
buurt. 
De functies van enkele lokalen werden gewijzigd om tot een 
hedendaagse moderne school te komen: de refter en nieuwe 
keuken, modern uitgeruste wetenschapslabo’s, een vernieuwde 
lerarenkamer en een gloednieuw auditorium. Het in de 
oorspronkelijke ontwerpen voorkomende auditorium, dat al 
die jaren als labo werd gebruikt, werd voor het eerst als echt 
auditorium ingericht. De luifel aan de hoofdingang werd in haar 
praal hersteld, met inbegrip van de lichtdoorlatende koepel. Het 
einde van deze restauratiefase werd gevierd in de lente van 2010, 
precies 70 jaar na het in gebruik nemen van het schoolgebouw. 
Het nieuwe auditorium werd ingehuldigd door eregouverneur 
Andries Kinsbergen, minister van Staat en oud-leerling van het 
atheneum.

24 SPORTOASE VELDSTRAAT
Veldstraat 83, 2060 Antwerpen
tram/bus: 3-5-6-12-19-23-34
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Doorlopend gidsbeurten

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het zwembad in de Veldstraat is het oudste openbare zwembad 
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van Antwerpen. De locatie werd in 1929 door het Antwerpse 
stadsbestuur gekozen omdat er zich al een badhuis (1924) bevond. 
Hier konden Antwerpenaren die thuis geen bad of douche hadden 
terecht. De combinatie van beide functies had het voordeel dat 
de stookinstallaties en de administratie konden gedeeld worden. 
Bovendien moest het  zwembad publiek trekken voor het minder 
populaire badhuis. 

Het ontwerp voor het zwembad werd gemaakt door ingenieur 
Jozef Algoet, bijgestaan door stadsbouwmeester Emiel Van 
Averbeke. Het complex was zeer modern voor zijn tijd. Er werd 
gebruikgemaakt van hoogwaardige materialen en moderne 
technieken. Zo werd bijvoorbeeld de verwarming onder de 
zitbanken geplaatst. De badzaal met wandtegels en granitovloeren 
had niet alleen een zeer vooruitstrevende heteluchtventilatie, 
maar ook een verplichte  doorgang door de voetbaden en douches 
voor de zwemmers, om de verontreiniging van het zwembad zo 
veel mogelijk te beperken. 

De werken werden door de Compagnie Anversoise de Travaux 
aangevat in 1931. Na 2 jaar, op 9 juli 1933, werd het zwembad 
plechtig geopend. 

Het zwembad heeft twee toegangen. Via de inkom aan de 
Veldstraat bereikte de individuele bezoeker het zwembad. Op het 
gelijkvloers bevonden zich het loket en de toegang naar de zaal 
met kuipbaden. De trap leidt via twee vleugels naar het bassin. 
Aangezien het bassin niet is uitgegraven, maar steunt op een 
constructie van betonnen kolommen, bevindt het zich op de eerste 
verdieping. Ernaast liggen de kleedhokjes en de wachtzalen met 
houten banken. De toegang tot de tribunes bevindt zich op de 
tweede verdieping. Deze tribunes konden ook bereikt worden via 
een afzonderlijke ingang aan de Alfons Engelsstraat. Deze was 
voornamelijk bestemd voor verenigingen die gebruik maakten van 
de kleedkamers onder het zwembad. 

De stijl van het exterieur sluit met zijn sobere bruine 
baksteenarchitectuur sterk aan bij de Amsterdamse school. De 
conciërgewoning in de Alfons Engelsstraat is als één geheel met 
het zwembad ontworpen. Het interieur verwijst naar de art 
deco. De publieksruimtes zijn architecturaal sterk uitgewerkt en 
fijn gedetailleerd. In de zwemruimte vallen vooral de kleurrijk 
uitgewerkte glasramen op. Verder zijn er de mooie tegelvloeren 
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met geometrische patronen, het verfijnde schrijnwerk van 
de deuren, kleedhokjes en zitbanken, het smeedwerk van de 
trapleuningen en de ramen en de stucwerkdetails van het plafond. 

Na tientallen jaren zo goed als onafgebroken gebruik, was het 
zwembad zwaar verouderd. Er zouden ingrijpende veranderingen 
moeten worden uitgevoerd om het complex aan te passen aan 
de Vlarem-normering. Er werd een masterplan opgemaakt. 
Dat ging uit van het behoud, restauratie en renovatie van de 
zwembadruimte en het herinrichten van de kelders onder de 
badkuip en het ketelhuis. Het zwembad is ondertussen heropend. 
Het gebouw bevat nu ook een hammam (oosters badhuis), een 
badenhuis, een brasserie en een beautysalon.

In de buurt, in de Halenstraat, bevinden zich nog twee identieke 
watertorens van 1898. In dezelfde straat is ook de brandweerkazerne 
op de hoek met de Viséstraat interessant. Het is een ontwerp van Emiel 
van Averbeke  uit 1912-13.

25 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
Berchemlei 115, 2140 Borgerhout
tram/bus: 8-11-20-21-244
Openingsuren: van 10 tot 18 uur 
Het Waterbouwkundig Laboratorium en het VIOE nemen je mee op 
een reis over het water en doorheen de geschiedenis. Demonstratie 
in het archeologisch onderzoekslabo door medewerkers van het 
VIOE van hoogtechnologisch onderzoek van de restanten van een 
middeleeuwse Kogge, opgegraven tijdens graafwerken aan het 
Deurganckdok.

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

In 1933 werd het Waterbouwkundig Laboratorium opgericht als 
onderdeel van de Antwerpse Zeediensten. Het doel was meer 
inzicht te verwerven over de invloed van baggerwerken op de 
vaargeulen in de Schelde en over getijstromingen. Later werd 
dit uitgebreid tot onderzoek in verband met andere rivieren en 
hydraulische kunstwerken. In 1945 werd het een afzonderlijke 
studiedienst. Het Waterbouwkundig Laboratorium kreeg de 
opdracht om met behulp van natuurgetrouwe schaalmodellen 
hydraulisch onderzoek uit te voeren voor de overheid, parastatale 
instellingen en privé-bedrijven. Ook moest het alle documentatie 
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over onderzoek in verband met waterbouw en waterlopen 
centraliseren.

Aanvankelijk betrok het Waterbouwkundig Laboratorium een 
gebouw in de Uitbreidingsstraat in Berchem. In 1936 begon de 
studie voor een eigen pand. De werken werden gestart in maart 
1938 en een jaar later, in augustus 1939, waren ze beëindigd. 
Het complex omvatte twee hallen, burelen, werkplaatsen en 
magazijnen. De L-vormige hal was bestemd voor modelproeven. 
De voeding van de hydraulische modellen geschiedde in kringloop. 
De gebouwen zijn opgetrokken in rode baksteen, in een sobere art 
deco-stijl. 
De eerste uitbreiding gebeurde in de jaren 1952-1955, met de 
bouw van een derde hal. Deze was bestemd voor onderzoek op 
grote, vlakke modellen. In 1972 werd de bouw van hal 4 voltooid. 
Hier werd het fysisch model van de Belgische kust en het Schelde 
estuarium voor de studie van de havenuitbouw van Zeebrugge 
ondergebracht. Wegens gebrek aan bureelruimte werd in de jaren 
1979-1980 een verdieping aangebracht boven het gelijkvloerse 
bestuursgebouw. In 2004 werd een stalen hangbrug toegevoegd 
als verbinding tussen twee gebouwvleugels. De vergaderzaal die 
voordien aan het uiteinde van de gang lag, werd in deze brug 
ondergebracht. 

Het Waterbouwkundig laboratorium is ondertussen uitgegroeid tot 
een expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar 
de effecten van water in beweging. De invloed van de mens en de 
natuur op watersystemen en de gevolgen voor de scheepvaart en 
voor de watergebonden infrastructuur. In zijn hallen beschikt het 
over proefinstallaties voor fundamenteel of toegepast onderzoek. 

In 1933 werd een grootschalig model van het Schelde estuarium 
gebouwd. Hiermee kon het getij op de Schelde worden 
nagebootst. Verschillende proeven werden uitgevoerd waarbij 
het effect van indijkingen en stuwen op de waterstand werd 
bestudeerd. Daarnaast was het een belangrijk onderzoeksmiddel 
bij de studie van baggervraagstukken in het Schelde estuarium. 
Zo werd bijvoorbeeld nagegaan hoe het teruggestorte 
baggermateriaal zich in de rivier voortplant onder invloed 
van het getij. Het transport van zand en slib door de stroming 
en de daardoor veroorzaakte morfologische wijzigingen van 
de rivierbodem zijn immers nog steeds niet nauwkeurig 
te voorspellen met computermodellen. In 2008 werd het 
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schaalmodel van de Schelde afgebroken. Momenteel is er een 
grootschalig model van de haven van Zeebrugge in aanbouw. 
Hierop zal onderzoek uitgevoerd worden met betrekking tot 
baggervraagstukken in en rond de haven. 

Verder kan het Waterbouwkundig Laboratorium beschikken over 
een aantal goed uitgeruste werkhuizen, een sedimentologisch 
laboratorium, scheepssimulatoren, een aantal zeer gesofisticeerde 
hydraulische en hydrologische softwarepaketten en een uitgebreid 
databeheersysteem.

In 2000 en 2002 werden in Doel, tijdens graafwerken aan het 
Deurganckdok, de wrakken van twee laatmiddeleeuwse koggen 
opgegraven. Eén ervan dateert uit 1325 en is het oudste en op 
één na grootste van dit type schip in Europa. De kogge was een 
goederenschip. De Doelse kogge is gemaakt van eikenhout, en 
is 22 meter lang en 7 meter breed. De tweede kogge was deels 
bewaard en is kleiner. Na de opgraving werd de kogge ontmanteld 
en in stukken in 33 met water gevulde containers bewaard in 
afwachting van verder onderzoek. Het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed is nu belast met de studie en conservatie van 
de scheepswrakken. Het Waterbouwkundig Laboratorium verleent 
tijdens de onderzoeksfase onderdak aan dit project.

26 HOBOKENSE POLDER
Scheldelei, open terrein ter hoogte van de Leigrachtlaan, 
2660 Hoboken
tram/bus: 13-140-141
Om 10 en 14 uur: wandeling met natuurgids 
(afstand: ca. 6 km – duur: 2 uur). Tussen 13.30 en 16 uur: vrij 
vertrek voor een wandeling via bemande infopunten waar men info 
geeft over observatie van watervogels, de kijkhut, wateronderzoek, 
waterplanten en de historiek van de Polder (afstand: ca. 3 km). 
Tussen 13.30 en 16 uur: vrij vertrek voor kindvriendelijke 
doe-tocht (afstand: ca. 3 km). Koffers met onderzoeksmateriaal 
van het provinciaal instituut voor milieu staan verspreid over 
een uitgestippeld traject. Op de verschillende plaatsen moeten 
opdrachtjes vervuld worden die te maken hebben met water. 
Bijvoorbeeld met een loep kijken wat er leeft in het water. Tussen 
12 en 17.30 uur: doorlopend expo over de Hobokense Polder en 
natuurcafé. Vanaf 12 uur: catering in expo-tent bij centraal punt 
(weiland bij het rolstoelpad)

 Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
        (rolstoelpad met uitkijkpunt)
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Dit laatste stuk natuur aan de zuidkant van het stadscentrum 
van Antwerpen zit geprangd tussen de Schelde, de dicht bevolkte 
woonkernen van Antwerpen en Hoboken, de industrie van 
Petroleum Zuid en de voormalige Boelwerf.

De Hobokense polder heeft zijn naam te danken aan het 
polderlandschap dat zich hier tot voor de Tweede Wereldoorlog 
langs de Schelde uitstrekte. Langs de oude Scheldedijk bevonden 
zich slikken en schorren. Het laaggeleden land, dat regelmatig 
overstroomde, werd door boeren in cultuur genomen en 
bestond vooral uit polderweiden voorzien van een stelsel 
bemalingsgrachten. In het deel van de polder grenzend aan 
Antwerpen bevond zich een moerasland.
 
Vanaf 1965 begon men het poldergebied systematisch op 
te hogen om het geschikt te maken voor een grootschalig 
bouwproject dat een sport- en industriezone, een winkelcentrum 
en 3000 woongelegenheden zou omvatten. Naar schatting 
werd drie miljoen kubieke meter grondspecie en huishoudelijk 
afval aangevoerd. Dit alles met nefaste gevolgen voor de 
waterkwaliteit. Door een crisis in de bouwsector raakte het 
prestigieuze Polderstadproject in het slop. Enkel de industriezone 
en een gedeelte van het woongebied werd gerealiseerd. De laatste 
storting dateert van begin jaren tachtig, waarbij een erkende 
verwerker van giftig afval, Van den Bosch, tonnen giftig afval in de 
ondergrond deed verdwijnen. 

Zowat de helft van de oorspronkelijk 330 hectare grote polder 
bleef uiteindelijk van verdere vervuiling en bebouwing gespaard 
en kon zich zo goed als ongestoord ontwikkelen. Het microreliëf 
ontstaan als gevolg van de ongelijkmatige opstorting, geeft 
aanleiding tot het ontstaan van nat-droog gradiënten. Op lager 
gelegen delen zijn ondiepe plassen ontstaan met rietkragen, 
moerassen en wilgenstruwelen. Al deze biotopen zijn spontaan 
tot stand gekomen. Dergelijke verscheidenheid zorgt voor een 
aangename variatie in het landschap en voor een onverwacht 
grote rijkdom aan dieren en planten. De huidige ‘polder’ is dus 
een betrekkelijk jong natuurgebied, en slechts enkele delen zijn 
authentiek overgebleven. In de jaren tachtig was een overwegend 
open structuur karakteriserend. De open ruimten zijn inmiddels 
grotendeels ingenomen door wilg en in mindere mate zwarte els 
en berk, met een duidelijke verbossing tot gevolg. Ook de gestage 
verlanding van de ondiepe plassen heeft bijgedragen tot de 
veeleer gesloten structuur.
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De Hobokense polder wordt beheerd door Natuurpunt Hobokense 
Polder vzw. Zij zorgen ervoor dat de toegankelijkheid verzekerd 
blijft en de beoogde biodiversiteit behouden. Zonder menselijk 
ingrijpen zou de volledige Hobokense polder geleidelijk evolueren 
naar bos. Door regelmatig te maaien en te kappen wordt deze 
ontwikkeling plaatselijk tegengegaan en ontstaan graslanden en 
ruigten.

27 DEPOT INDUSTRIEEL ERFGOED    
 MUSEUM AAN DE STROOM

Kattendijkdok-Oostkaai 20b
tram/bus: 1-13-31-37
Openingsuren: van 10 tot 13 uur
Havenarbeiders op rust vertellen boeiende verhalen over hun leven 
aan de dokken en de oude werktuigen die ze ter plaatse restaureren.

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

U krijgt de unieke kans om de oude havenwerktuigen te 
bewonderen en u te verdiepen in de technologische evolutie van 
de havenactiviteiten van de vorige eeuw. Havenarbeiders op rust 
vertellen boeiende verhalen over hun leven aan de dokken en de 
oude havenwerktuigen die ze ter plaatse restaureren.

28 DE VERDWENEN NOORDERPOLDERS
Spaansemolenstraat 16, 2040 Zandvliet
Bus/tram: 772-780- Monumentenbus
Openingsuren: van 10 tot 17 uur
Doorlopend filmvoorstellingen

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Wanneer u het voormalig gemeentehuis van Zandvliet 
binnenloopt, stapt u lang vervlogen tijden in.
Het historische gebouw neemt u mee naar het leven in de 
noorderpolder vóór de havenuitbreidingen.
Aan de hand van een unieke film maakt u kennis met de dorpen 
Zandvliet, Berendrecht en Lillo voor ze bij Antwerpen hoorden.
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29 SOCIéTé ROYALE NAUTIQUE    
 ANVERSOISE – KONINKLIJKE    
 ANTWERPSE WATERSPORTVERENIGING

Beatrijslaan 29, 2050 Antwerpen
tram/bus: 82-84-85-87-89-93-95-99
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Tentoonstelling: 130 jaar glorierijke watersportactiviteit bij de 
oudste Yacht- en Watersportclub van het land

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A (Société 
Royale Nautique Anversoise) werd opgericht op 13 december 
1878 en bestaat al bijna 130 jaar onder dezelfde naam, zonder 
onderbreking van haar activiteit, uitgezonderd van 1914 tot 
1918. Het was de eerste watersportvereniging die zich in 1879 op 
Linkeroever vestigde. 

Tijdens Open Monumentendag kunnen bezoekers kennis maken 
met de club en haar glorierijke geschiedenis.

30 VOLKSMUSEUM DEURNE 
 EN KORAALPLAATS

Koraalplaats 2, 2100 Deurne
tram/bus: 10-410-411-412-414
Individueel bezoek is mogelijk van 10 tot 18 uur. Geleide bezoeken 
aan museum en Koraalplaats met zijn arbeiderswoningen zijn 
gepland vanaf 10.30 uur en duren elk één uur (reserveren voor 
groepen van max. 15 personen). 
Een bewoner en gepensioneerd havenarbeider, Jaak Fonteyn, toont 
een aantal van zijn Antwerpse scheepsmodellen.

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De belangrijkste zijrivier van de Schelde in Antwerpen, de Schijn, 
loopt door Deurne. Volgens oude teksten en legendes voeren de 
Vikingen in de negende eeuw de Schijn op en verwoestten het hele 
dorp. Door opgraving van een steigertje en Pingsdorfkeramiek aan 
de Schijnoever weten we dat er zeker op dat moment al bewoning 
was. De Grote Schijn en de Kleine Schijn vormden toen nog een 
delta, waren breder en dieper, en omringd door moerasgronden. 
Verscheidene plaatsnamen zoals Loobroek, Eyendijck, Hooftvunder 
verwijzen hier nog naar. Deurne zelf lag op een hoogte.
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Op het einde van de vijftiende en in de loop van de zestiende eeuw 
werd de Herentalsevaart gegraven en het Waterhuis gebouwd. Op 
deze manier wilde Gilbert Van Schoonbeke het Schijnwater naar de 
stad brengen en de brouwers van zuiver ‘brouwwater’ voorzien. 
Er is nog een stuk van deze vaart in het Rivierenhof te zien. Op de 
Wapper staat nog de ‘Schuif’ en ook het ‘Brouwershuis’ bestaat 
nog. Plannen waren er ook om de vaart door te trekken naar 
Herentals voor de scheepvaart, maar dit is nooit gerealiseerd. 

‘De voorstad groeit’, schreef Louis Paul Boon. Eind negentiende 
eeuw ‘emigreerden’ duizenden dokwerkers en scheepsherstellers 
naar vooral Deurne–Noord. Zij woonden vlakbij de Kempische 
Vaart (nu het Albertkanaal),  aan ‘den Tweemont’ waar eens de 
Grote Schijn en de Kleine Schijn samenvloeiden. Het moerassig 
gebied werd volgebouwd met werkmanswoningen waarvan de 
enkele duizenden Confortahuizen de meest markante zijn. 

Het Volksmuseum toont alle aspecten van het leven en het 
werk van de dokwerkers, zakkenwijven, scheepsherstellers en 
andere loonarbeiderberoepen in en om de haven en beschikt over 
uitgebreide historische informatie over de Schijn en over de vele 
Antwerpse havenpersonaliteiten die zich in de negentiende en 
begin twintigste eeuw op het Sint-Fredegandusbegraafpark lieten 
bijzetten. 

31 ANTWERPEN AVERECHTS: 
 ‘TUSSEN KANT EN WAL. 
 DE GESCHIEDENIS EN TOEKOMST 
 VAN DE SCHELDEKAAIEN’

Vertrek: Scheldeoever, aan de noordzijde van de Kattendijksluis  
(waar de sluis uitmondt in de Schelde). Opgelet: dit is géén 
luswandeling. Einde in de buurt van de Sint-Jansvliet.  
Duur: ca. 1,5 uur. Vertrekuren: 10, 13, 15 en 17 uur
Maximum aantal deelnemers per gids: 20
reservatie noodzakelijk: 03 260 39 39 of 
via secretariaat@antwerpenaverechts.be

Vanaf 2011 starten de stad Antwerpen en het Vlaams gewest 
met de heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien. Een 
monsteroperatie die waarschijnlijk méér dan een decennium in 
beslag gaat nemen. 
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De stad aan de stroom gaat met de nieuwe kaaien opnieuw 
een prachtige ‘voordeur’ langs de waterkant krijgen. De 
kaaienboulevard moet het ultieme visitekaartje worden voor het 
Antwerpen van de 21ste eeuw.

Als aanloop naar de heraanleg wilde de stad Antwerpen het 7 
km lange lint langs de stroom nog eens extra in het voetlicht 
zetten. Daarom stippelde Antwerpen Averechts / cityLabo in 
opdracht van ‘Stad in verandering’ onder de naam KANT & WAL 
een verfrissende wandeling langsheen ‘de blauwe steen’ uit. Van 
het droogdokkeneiland in het noorden, langs het Steen, tot in de 
buurt van een verdwenen binnenhaven in het zuiden.

Bereid u voor op een verhaal van pyromane Noormannen, massa’s 
landverhuizers, opgedroogde binnenschepen, vellenkeersters, 
ontblote middeleeuwse stadswallen, burgervolk op vrijersvoeten, 
Congoboten, op- en neergaande waterkeringsmuren en nog meer 
van dat moois...

Met ‘Kant & Wal’ brengen we niet alleen de oude stenen van het 
uitgestorven havengebied aan de praat. Vooral de mensen die hier 
leefden en werkten krijgen alle aandacht. Het resultaat: een rij 
pakkende verhaaltjes en fascinerende beelden. Verhalen van een 
verdwenen wereldhaven, maar evengoed van heraanlegplannen 
en toekomstige metamorfoses.

32  OPSTALVALLEIGEBIED
Hoek Zoutestraat en Sint-Jan Baptiststraat, 2040 Berendrecht
Bus/tram: Monumentenbus (zie 33)
Openingsuren: van 10 tot 17 uur
Wandeling om 10, 13 en 15 uur onder leiding van een deskundige 
natuurgids (duur: ca. 2 uur – geen reservatie vereist). Doorlopende 
tentoonstelling en informatie. Poldercafé.

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Tussen het noorden van het Delwaidedok en het zuiden van 
Berendrecht ligt het 240 hectare grote Opstalvalleigebied. 
In een eerste fase is dit gebied voor ca. 70 ha ingericht als 
natuurcompensatiegebied voor het Amoras-project. In het 
compensatiegebied zijn onder meer drie plassen en twee rietzones 
aangelegd. Verder zijn er natte grasgronden te vinden. Het gebied 
is vooral in trek bij weidevogels en moerasvogels.  
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Bezoekers van het gebied kunnen van het uitzicht genieten op de 
bufferdijk en het uitkijkpunt.

33  BUSTOUR DOOR DE ANTWERPSE HAVEN
Vertrek- en eindhalte: Amsterdamstraat, 2000 Antwerpen
Om het half uur, van 9.30 tot 17 uur. Voor meer informatie  
(vanaf 15 augustus): monumentenzorg@stad.antwerpen.be
of 03 338 22 70 

 Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Zin om de Open Monumentendag op een lui, comfortabel ritme 
te beleven? En tegelijkertijd tóch een hoop bezienswaardigheden 
mee te pikken? Laat u dan rijden! Door de monumentenbus.

Met de monumentenbus maakt u een aangenaam reisje door de 
haven. Het vertrek- en eindpunt van deze eenmalige busroute is in 
de Amsterdamstraat. Afstappen kan naar believen bij de volgende 
deelnemers: het Havenhuis (de voormalige brandweerkazerne 
aan de Siberiabrug), Kerkschip Sint-Jozef, het Opstalvalleigebied, 
het oud-gemeentehuis van Zandvliet, Lillo dorp, de Hogere 
Zeevaartschool, de Royerssluis, de stedelijke droogdokken, de 
Kattendijksluis en de oude havenkranen. 

Er stopt ongeveer om het half uur een bus aan elke halte. Op elke 
bus vindt u een gids van Antwerpen Averechts, die onderweg een 
woordje uitleg geeft over de wonderlijke havenwereld die aan uw 
raam voorbijschuift. Deze busdienst is gratis.

34 WORKSHOP 
 FOTOPROJECT JEF MONUMENT 

Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen
tram/bus: 8-23-30-34-295
Openingsuren: van 11 tot 17 uur

Heb je een goed oog en barst je van de creativiteit? Dan is 
het fotoproject JEF moNUment van Open Monumentendag 
Vlaanderen en het FotoMuseum Provincie Antwerpen iets voor 
jou! Laat je inspireren door het thema ‘De vier elementen’ en 
leg monumenten en landschappen vast op jouw eigen originele 
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manier. Neem je fototoestel mee en leer enkele tips en tricks van 
echte fotografen. Het Zuiderpershuis staat model. Daarna kan je 
de stad intrekken om jouw ultieme JEF moNUment-foto te maken!

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen meedoen aan de 
wedstrijd. Er zijn aparte workshops voorzien voor gezinnen met 
kinderen en voor jongeren. 
Reserveren is niet nodig! 

35 MONUMENT IN DE KIJKER: 
 KONINKLIJK PALEIS OP DE MEIR

Meir 50, 2000 Antwerpen
tram/bus: 2-3-4-5-7-8-9-10-11-15
Openingsuren: van 10 tot 18 uur
Enkel te bezoeken mits reservatie: telefonisch: 03 206 21 21 
of aan de balie van het Paleis op de Meir (uiterste datum  
reservatie: 3 september)
Ook dit jaar is Antwerpen Toerisme & Congres van de partij om de 
bezoekers van Open Monumentendag gratis rond te leiden. 

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Het Koninklijk Paleis werd in 1745 gebouwd in opdracht van 
Joan Alexander Van Susteren. Hij was heer van ’s-Gravenwezel, 
grootgrondbezitter, rentenier, koopman en bovendien enige 
erfgenaam binnen een aanzienlijk geslacht. Via erfenis kwam hij 
in het bezit van vier zestiende-eeuwse huizen op de Meir. Hij liet 
de succesvolle ontwerper Jan Peter Van Baurscheit de Jonge een 
patriciërswoning bouwen. Hij creëert een luxueuze residentie naar 
Franse, Weense en Noord-Nederlandse voorbeelden. 

Van in het begin werd het pand door het volk als een ‘vorstelyck 
huys’ betiteld.
Aan de hand van de bouwrekeningen kan de bouwgeschiedenis 
van het pand op de voet gevolgd worden. De eerste contacten 
tussen opdrachtgever en ontwerper dateren vermoedelijk van 
1744. Aanvankelijk werd in ijltempo aan de bouw gewerkt. De 
voorbouw met voorgevel, geheel opgetrokken in Bentheimersteen, 
was, op enkele ornamenten na, in 1748 voltooid. Ook aan 
de interieurs werd reeds duchtig gewerkt. Er werden enkele 
marmeren schouwen geplaatst en spiegels met lijstwerk geleverd. 
Van 1750 tot 1756 verliepen de werken trager. Er werd vooral aan 
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de zijgevel en de binnenkoer gewerkt, maar het gebouw was nog 
verre van voltooid toen Van Susteren in 1764 plots overleed. 

Na zijn dood werd het huis meerdere malen op de Vrijdagmarkt 
afgeroepen in opdracht van zijn erfgenamen. Uiteindelijk werd het 
goed verkocht aan jonker Johannes Baptista Augustin Joseph de 
Fraula die zorgde voor de verdere verfraaiing van de woning, de 
bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. 

In 1777 verkocht hij het gebouw aan Jean Alexander Joseph graaf 
Roose de Boisy en zijn echtgenote Marie Anne Joseph Van de 
Werve. Hun jongste dochter erfde het in 1798 en zij verkocht het 
na de dood van haar man in 1812 aan het keizerlijk kroondomein. 

Napoleon had zijn oog op dit pand laten vallen als persoonlijke 
residentie voor zijn bezoeken aan Antwerpen. Hij liet er vooral in 
het achterste gedeelte aan de Wapperstraat en op de verdiepingen 
verbouwingswerken uitvoeren, waarschijnlijk onder supervisie van 
architect François Verly. Hij laat het geheel bemeubelen in zijn 
‘keizerlijke’ empirestijl. Napoleon heeft echter nooit in het pand 
verbleven in tegenstelling tot zijn aartsvijand tsaar Alexander I, 
die er zijn intrek nam tijdens Napoleons verbanning naar Elba. 

Bij de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 
1815 werd het gebouw ter beschikking gesteld van Willem I, die 
er op zijn beurt verbouwingswerken liet uitvoeren. Het Hollands 
salon herinnert nog aan die periode. Hij en zijn zoon verbleven 
herhaaldelijk in hun residentie in Antwerpen.

Na de inhuldiging van Leopold van Saksen-Coburg kon het pand, 
dat staatseigendom was, gebruikt worden door de Belgische 
dynastie. Vooral in het begin van zijn regeringsperiode kwam 
Leopold I regelmatig naar Antwerpen en ontving hij in dit pand 
talrijke buitenlandse vorsten. Leopold II wou het paleis de functie 
geven van een vorstelijke residentie en liet er verscheidene werken 
uitvoeren. In 1914 verbleef koning Albert I er met zijn gezin. Zijn 
opvolgers Leopold III en Boudewijn verbleven er nog maar zelden. 

Later deed het pand dienst als cultureel centrum en filmmuseum. 
Momenteel wordt het in fases gerestaureerd en herbestemd, 
onder het beheer van Erfgoed Vlaanderen vzw.
Het Paleis werd echter niet altijd goed beheerd: naast periodes 
van leegstand lieten sommige gebruikers ook minder fraaie sporen 
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achter... In 1998 sluit het Paleis zijn gehavende deuren. Om het 
gebouw veilig te stellen, is er niet alleen een grondige restauratie 
nodig, maar ook een sterke, toekomstgerichte visie. Die komt er 
wanneer Erfgoed Vlaanderen het Paleis in 2004 in erfpacht neemt. 
Dankzij Erfgoed Vlaanderen, het werk van de Vlaamse overheid 
en de restaurateurs is een bezoek aan het Paleis op de Meir 
vandaag een verrijkende totaalbeleving. Op de verdieping laat 
het cultuurhistorische belevingsparcours je kennismaken met de 
grandeur van het Paleis en zijn voormalige bewoners. Heerlijke 
chocolade proef je in ‘The Chocolate Line’ en voor een lunch in stijl 
kan je terecht in ‘Café Impérial’. De ‘Spiegelzaal’, die je overdag 
kan bezoeken, wordt op vraag omgetoverd in een prachtige locatie 
voor recepties, diners en bedrijfsevenementen. 

Kom, beleef en proef het Paleis op de Meir!

36 BOEK: ‘SPEL VAN GEVEN EN NEMEN. 
 DE MENS, HET ERFGOED EN DE VIER   
 ELEMENTEN’ -  DISTILLEERDERIJ FX  
 DE BEUKELAER

Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen
tram/bus: 30-34-22-25-26
Openingsuren: van 10 tot 18 uur

 Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De natuur kan van tijd tot tijd ongenadig uithalen. Maar wij, 
mensen, hebben diezelfde natuur hard nodig. Haar elementen 
aarde, water, vuur en lucht zijn voor ons een vijand en een vriend. 
Het boek ‘Spel van geven en nemen. De mens, het erfgoed en de 
vier elementen’ neemt je mee op een tocht door Vlaanderen en 
zijn erfgoed. Je ontdekt onbekende parels en verhalen die tonen 
hoe we sinds eeuwen de vier elementen trachten te bestrijden of 
omarmen.
We bouwen kanalen om ons te laten meevoeren op het water 
en dijken om ons ertegen te beschermen. Onze molens draaien 
dankzij de kracht van de wind en we leggen overal in het 
landschap beschuttingen aan… tegen de wind. We stoken jenever 
en ander lekkers dankzij het vuur,  dat ook door onze gebouwen 
heeft geraasd. We banen ons een weg in de aarde op zoek naar 
grondstoffen, maar op andere plekken is diezelfde aarde een te 
duchten vijand.
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‘Spel van geven en nemen’ is een rijk geïllustreerde gids die je 
laat kennismaken met een haat-liefdeverhouding en wat die de 
voorbije eeuwen in Vlaanderen aan erfgoed heeft opgeleverd. 
Patrick De Rynck is de gids onderweg. De prachtige foto’s zijn van 
Jan Crab. Het boek bevat ook een selectie van unieke historische 
beelden. Met praktische info over de beschreven monumenten en 
sites om zelf je bezoek te plannen.

Spel van geven en nemen. 
De mens, het erfgoed en de vier elementen
Formaat: 16,5 x 24 cm
Garengenaaid 
ca. 176 pagina’s 
ISBN: 978 90 5826 755 9
Verkoopprijs: 27,50 euro

Likeurstokerij FX de Beukelaer

In het boek wordt FX de Beukelaer besproken en naar aanleiding 
daarvan kan u de locatie bezoeken op Open Monumentendag.

In 1863 bedacht François-Xavier de Beukelaer het recept voor 
Elixir d’Anvers. Na een reeks omzwervingen langs verschillende 
panden in Antwerpen werd in 1894 gestart met de bouw van 
deze fraaie distilleerderij in neorenaissancestijl naar een ontwerp 
van architect Jules Hofman. In de distilleerderij krijgt u een blik 
achter de schermen van één van België’s oudste en bekendste 
likeurstokerijen.
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ENKELE VERDUIDELIJKINGEN

alluviale vlakte: het laaggelegen deel van de dalbodem dat 
regelmatig overstroomt

areaal: oppervlakte, grootte van een bepaald gebied.

castrum: fort, kamp, legerplaats bij de Romeinen

estuarium: wijd uitlopende, trechtervormige riviermond

getijdemolen: molen aangedreven door het tij. Bij vloed wordt een 
bassin gevuld en bij eb geleegd. Wanneer het water uit het bassin 
vloeit, stroomt het langs de molen en zet het waterrad in werking. 
In vroeger tijden werden deze molens voornamelijk langs de kust 
gebouwd. Zij werden voor verschillende doeleinden gebruikt. 
Tegenwoordig wordt het concept van de getijdenmolen gebruikt 
om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken.

gierpont: pont die aan een ketting door de kracht van de stroom 
naar de andere oever loopt

gradiënten: geleidelijke overgang tussen verschillende milieus

kaapstander: windas, een werktuig om zware lasten te 
verplaatsen, bestaande uit een wiel op een verticale as

kilgoot: een goot tussen twee dakvlakken

loggia: overdekt terras of overdekte veranda langs de gevel van 
hotel of villa

lunet: halfrond deel van vestingwal dat open is aan vestingzijde

risaliet: gedeelte van een gevel dat over de hele hoogte naar 
voren uitspringt

sedimentologie: leer van de geologische afzettingen
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spuisluis of keersluis: sluis bedoeld om binnenwater te spuien en 
buitenwater te keren. Gebouwd om het peil van de binnenwateren 
van een stad te regelen en voor het doorspoelen van de 
plaatselijke haven waarin zij uitmonden.

TAW: de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de 
referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België 
worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van nul meter is gelijk aan 
het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende. De tweede 
algemene waterpassing dateert uit 1947 en werd uitgevoerd door 
het Nationaal Geografisch Instituut. In Nederland gebruikt men 
het Normaal Amsterdams Peil (NAP), dat 2,3 meter hoger ligt dan 
TAW.

Verlanden: proces waarbij moerassen, wetlands, plassen of 
ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen

verval (van een rivier): niveauverschil van een rivier
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ERFGOEDDAG 2011: ‘Armoe troef’

Net zoals Open Monumentendag het onroerend erfgoed in 
de kijker zet, zorgt Erfgoeddag ervoor dat het grote publiek 
kennismaakt met het cultureel erfgoed. Zondag 1 mei 2011 stellen 
musea, kerken, erfgoedbibliotheken en heemkundige verenigingen 
hun deuren gratis open en voorzien tal van rondleidingen, 
workshops en activiteiten. 

Erfgoeddag is er voor iedereen en heeft als doel ons cultureel 
erfgoed van onder het stof te halen en bijzondere verhalen door te 
vertellen. 

Het thema van dit jaar is ‘Armoe troef’. Deze editie van Erfgoeddag 
bekijkt hoe ‘armoede’, doorheen de tijd en dwars door alle rangen 
en standen, zich manifesteerde, werd beleefd, aangeklaagd, 
geregistreerd en bestreden. De zinsnede ‘Arm Vlaanderen’ klinkt in 
ons land als een klok. Maar wat betekent het precies? En op welke 
historische periode was het van toepassing, of… geldt dit nog 
steeds? U ontdekt het tijdens Erfgoeddag. 

U bent van harte welkom op zondag 1 mei 2011 voor de 11de 
editie van Erfgoeddag. 

Meer informatie en het aanbod mag u eind maart verwachten.





Ontwerptekening (1884) van de oudst 
bewaarde kraan in de Antwerpse haven 
(momenteel opgesteld aan het Lobroekdok). 
© Felixarchief Antwerpen, Foto Paul Van  
Schoors

Nieuwjaarswens van de Kraankinderen, 
kopergravure uit 1722. 
© Museum Plantin-Moretus/ Prentenkabinet 
Antwerpen.

Naar aanleiding van een wedstrijd voor 
sociale woningen ontwierp architect Van 
Steenbergen in 1929 typebemeubeling 
voor huizen in de Unitaswijk in Deurne. 
© Architectuurarchief Provincie 
Antwerpen.

De Collectie antwerpen over thuisHaven 
alvast een paar voorbeelden …

THUISHAVEN
Wandelingen, digitale producten, publicaties, …  
over de stad Antwerpen als Haven en als Thuis.
Vanaf de 2de helft van 2011.
Een project van het MAS Erfgoedforum i.s.m. CityLabo/
Antwerpen Averechts ter ondersteuning van de Collectie 
Antwerpen.
Voor meer info: vera.deboeck@stad.antwerpen.be
www.mas.be

i.s.m.
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COLLECTIE ANTWERpEN: THUISHAVEN

Verspreid over alle antwerpse districten vertellen de vele 
kleine en grote musea, archieven, kerken, heemkringen, … het 
verhaal van de stad, de stroom, de haven.  Samen vormen deze 
erfgoedbewaarders – en meer bepaald hun rijk geschakeerde 
verzamelingen – de Collectie antwerpen.

Het MAS wil als ondersteunend erfgoedforum de Collectie 
Antwerpen mee helpen zichtbaar maken. Daartoe ontwikkelt het 
op diverse manieren een ‘ontdekkingstocht’. Het dubbele thema 
‘handel en haven’, dat de titel ThuisHaven meekreeg, komt als 
eerste aan bod.

thuisHaven focust op de wisselwerking tussen de economische 
havenstad en de sociale en culturele woonstad: hoe de geboorte 
en geschiedenis van de haven onverbrekelijk verbonden is met het 
lot van de stad.

Deze Water-editie van Open Monumentendag vormt een perfecte 
introductie tot de ThuisHaven wandelingen, digitale producten, 
publicaties, enz. die in 2011 samen met de erfgoedzorgers van de 
Collectie Antwerpen zullen worden uitgewerkt.

We lichten alvast een tip van de sluier:

Kinderen van de Kraan
De kraan staat symbool voor haven en handel, de ‘kraankinderen’ 
voor de bevolking van de stad. Een verhaal dat zich slingert via 
prenten en boeken in het prentenkabinet Plantin-Moretus en de 
Erfgoedbibliotheek, over de als monumenten beschermde kranen 
ter hoogte van de Waagnatie, tot de verdwenen polderdorpen, 
afgebroken ten behoeve van de haven, in het Poldermuseum in 
Lillo. 

Shelter
Een ontdekkingstocht doorheen de vele verzorgende ‘initiatieven’ 
waar havenwerkers om diverse redenen terecht konden/kunnen: 
van de verschillende (zeemans)kerken en gaarkeukens tot verhalen 
van dokwerkers in de heemkringen van Merksem en Ekeren en 
projecten voor sociale woningbouw in het Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen.
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INFO EN pRAKTISCHE TIpS

Secretariaat Open Monumentendag Antwerpen
Stadsontwikkeling | Monumentenzorg
Postadres: Grote Markt 1
tel. 03 338 22 70
monumentenzorg@stad.antwerpen.be

Infopunten tijdens de Open Monumentendag

Sint-Felixpakhuis / FelixArchief
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
tel. 03 338 94 11
Open van 10 tot 18 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Toerisme Antwerpen
Grote Markt 15, 2000 Antwerpen
tel. 03 232 01 03
Open van 9 tot 17 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

algemene inlichtingen

www.openmonumenten.be
vanaf half augustus vindt u hier het volledige
programma voor heel Vlaanderen
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COLOFON

Georganiseerd op initiatief van 
Coördinatiecentrum Open Monumentendag Vlaanderen

Lokaal comité
E. Daelman, V. De Boeck, R. De Meester, G. Plomteux, J. Rombouts, 
R. Steenmeijer, D. Wyns, L. Vermoesen, J. Van Bortel, R. Mannaerts, 
A. Cortvriendt, V. Verschooren

Teksten
Met dank aan Dirk Aerts, Lies Van Pelt, Erwin Joos, Sonja Dooms, 
Tanya Van Hecke, Nicole Fux

Redactie
Eline Daelman

Eindredactie
Petra Panis

Vormgeving
Stad Antwerpen | Grafisch Centrum | Johny Van De Vyver

Verantwoordelijke uitgever
Patricia De Somer, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Foto’s
Stad Antwerpen | Stadsontwikkeling | Monumentenzorg 
| Jan Marstboom
© Foto’s: Stad Antwerpen - Jan Marstboom

Wettelijk depotnummer
D/2010/0306/194

Met dank aan alle deelnemers en alle stedelijke diensten voor hun 
medewerking!





www.antwerpen.be


