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Erfgoed op de agenda bij ontwikkeling Havengebied Antwerpen
WETENSCHAPPELIJKE STUDIE BRENGT RURAAL ERFGOED ROND HAVEN VAN ANTWERPEN IN KAART

BRUSSEL, mei 2013. Hoe gaan we in de toekomst om met het bestaande erfgoed bij de ontwikkeling van het Haven‐
gebied Antwerpen? Om hier meer inzicht in te krijgen, lieten het Vlaamse Gewest, de Maatschappij Linkerschel‐
deoever en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een studie uitvoeren naar het rurale erfgoed in het gebied
op de Linkerscheldeoever. De wetenschappelijke studie is uniek in haar omvang. Ze bracht het bestaande erfgoed in
kaart en deed onderzoek naar de waarde ervan. “De studie is een uitstekende basis om tot een globale en geïnte‐
greerde aanpak voor erfgoed en landschap te komen bij de concrete uitvoering van de ontwikkeling van het Haven‐
gebied Antwerpen”, zegt Jan Hemelaer, procesmanager van de Vlaamse overheid.
De Antwerpse Haven: keuze voor verdere ontwikkeling
De Antwerpse Haven is een belangrijke motor voor de welvaart in Vlaanderen. Direct en indirect bezorgt de haven
werkgelegenheid aan 150.000 mensen. Bij de opmaak van het strategisch plan voor de Haven van Antwerpen streefde
de Vlaamse Regering naar een evenwicht tussen economische ontwikkeling, landbouw, natuur, leefmilieu, mobiliteit
en de leefbaarheid van de polderdorpen. Een brede publieke consultatie ging hieraan vooraf. In september 2009 re‐
sulteerde dit proces in een weloverwogen en evenwichtige keuze van de Vlaamse Regering voor het ‘Maatschappelijk
Meest Haalbare Alternatief’. Op 30 april 2013 legde de Vlaamse Regering de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
in de regio vast via het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zeehavengebied Antwerpen.
Uniek onderzoek
Het projectgebied voor de wetenschappelijke studie naar ruraal erfgoed omvat een groot deel van de Linkerschel‐
deoever, op het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint‐Gillis‐Waas. In het gebied bevindt zich heel wat land‐
schappelijk en bouwkundig erfgoed, gaande van hoevesites tot oude dijken en wegen. Waar dat erfgoed ligt en welke
waarde het heeft lieten het Vlaamse Gewest, de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen onderzoeken.
Een consortium van deskundigen (het studiebureau Technum, de Universiteit Antwerpen en het archeologisch onder‐
zoeksbureau GATE) bracht het rurale erfgoed in kaart, in woord en in beeld in een eerste luik van de studie. In een
tweede fase stelden de onderzoekers een waarderingskader op voor het aanwezige erfgoed in het gebied. Dat laat toe
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om in te schatten welke impact de ontwikkeling van het havengebied en de bijhorende natuurgebieden op het Wase
poldererfgoed zal hebben. De verdere ontwikkeling van de haven en de natuur zal het polderlandschap de komende
jaren immers ingrijpend veranderen, waarbij een groot deel van het bestaande erfgoed verloren zal gaan. Binnen die
context van haven‐ en natuurontwikkeling formuleerden de experten van de studiebureaus aanbevelingen voor de
beleidsmakers, in een derde en laatste luik van hun onderzoek.
Dankzij de studie kan ook erfgoed, naast andere elementen zoals landbouw, natuur, mobiliteit, recreatie,… het ont‐
wikkelingsproces voor het havengebied Antwerpen inspireren. De Vlaamse overheid wil de studie rond ruraal erfgoed
nu aangrijpen om te komen tot een globale aanpak rond ruraal erfgoed en rond landschap bij de uitvoering van de
projecten voor verdere haven‐ en natuurontwikkeling.
Brede werkgroep bereidt visie voor
In de loop van de volgende maanden zullen de betrokken overheden, onderzoekers, erfgoedexperten en vertegen‐
woordigers van sectoren zoals landbouw, natuur, recreatie, …, zich samen buigen over de resultaten van de studie.
Dat gebeurt via het Centraal Netwerk, een overlegforum voor overheden en stakeholders betrokken bij de ontwikke‐
ling van het havengebied. Hun werkzaamheden moeten resulteren in een breed gedragen en concrete visie over de
mogelijkheden voor erfgoed bij de uitvoering van de verdere haven‐ en natuurontwikkeling. Op 16 mei 2013 kwam de
brede werkgroep voor het eerst samen. De aanwezigen kregen als eersten een presentatie van de studie en een
exemplaar van het eindrapport.
“Met deze studie geeft de Vlaamse overheid duidelijk te kennen rekening te willen houden met het ruraal erfgoed bij
de verdere ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen”, zegt Jan Hemelaer, procesmanager van de Vlaamse over‐
heid. “De studie is een uitstekende basis om tot een plan van aanpak te komen over hoe we concreet zullen omgaan
met erfgoed en landschap. Die aanpak willen we vormgeven in overleg met experten, maar ook met sectoren zoals
natuur en landbouw”, besluit Jan Hemelaer.

Het volledige onderzoeksrapport is vrij te raadplegen op:
www.havenvandetoekomst‐antwerpen.be
Voor meer informatie:
Jan Hemelaer
Procesmanager Ontwikkeling Havengebied van Antwerpen
Tel 02 553 71 09
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