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West-Vlaanderen in Antwerpen, 
nu het nog kan

Laatst vertelde ik, dat je niet naar Lissabon, Praag, Turijn of San Francisco moet, om met 
historische trams door historische buurten te rijden.  Ook in Antwerpen kan dat, met 
tram 12.
Gisteren, zondag, merkte ik hoe ook West-Vlaanderen in Antwerpen ligt : zijn polders, 
zijn kanalen, zijn zee.
Een vreemde plek om te ontdekken — nu het nog kan.

Merksem was mijn doel, een reis met de tram. 
Op de Gitschotellei  liet  tram 9 niet lang op zich wachten, maar toen ik in Diamant 
uitstapte om tram 2 naar Merksem te nemen, en zag dat die pas een kwartier later 
kwam, sprong ik gauw weer binnen, op naar Opera en tram 3.  Ik had ook lijn 6 kunnen 
nemen, maar daar dacht ik niet aan. 
In Opera was het met tram 3 niet beter gesteld : elf minuten wachttijd, die dra tot twaalf 
werden  opgevoerd.   Toen  ik  zag  dat  er  een  5  aangekondigd  stond  —  die  via  het 
Sportpaleis naar Wijnegem rijdt —, besliste ik die te proberen.  Het was een prachtige, 
zonnige  dag  —  eigenlijk  jammer  van  al  die  tunnels  —  en  een  wandeling  van  het 
Sportpaleis (of verder, Schijnpoort of Seefhoek) naar Merksem heb ik al vaker gemaakt.  
Boven op de bruggen over het Albertkanaal is het licht ook intenser, en daar hou ik van.  
Het lijkt wel de zee.

P + R Linkeroever stond er op het koersbord van tram 5, maar daar kwam hij van.  Het 
weerhield mij niet, en evenmin de andere reizigers, om ons in het rijtuig te wagen.  Pas 
twee dagen eerder had een tram 11 me elders gebracht dan de Stelplaats Deurne die op 
zijn koersbond stond.   
Eenmaal binnen, in die grote Albatros — zo heet die tram —, leek het of Johan Daisne 
de reis geschreven had.  Niet  de traagheid,  maar de vervreemding.  Ruimte en tijd 
begonnen te schuiven.  Terwijl een stem uit de verte ons over Halewijn en Van Eeden 
sprak, lazen we door het venster Elisabeth en Handel — zonder umlaut, dat wel.  Pas 
toen we Groenplaats  hadden gehoord, en de tram in het zonlicht kwam, zei de stem 
plots Sportpaleis.  Daar ben ik afgestapt.

Wie nooit tram 5 genomen heeft of langs het ringfietspad gewandeld is, kan zich niet 
inbeelden waar het tramstation Sportpaleis ligt : in West-Vlaanderen !
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Dat  zeg  ik  niet  om  de  halteplaats,  die  je  in  haar  naaktheid  veeleer  tussen 
Diksmuide en Veurne verwacht.  Alhoewel.  Dat zeg ik niet om de huizenrij, 
waarvan de achtergevels schaamteloos boven de vlakte staan.  Alhoewel.  Nee, 
dat zeg ik om de natte weiden, de zompige grond, om de populieren en om de 
zee.  
De zee ?  Je hoort het zware ruisen van de zee, de branding, en de baren die 
sterven op het strand — al weet je dat het een autoweg is.  Je ziet een kanaal dat 
langzaam door  de polders  glijdt  — al  weet  je  dat  het  niet  meer  dan een rij 
bomen is.  Je voelt en ruikt de natte grond — en misschien weet je zelfs dat in 
een koker, daaronder, het luie water van het Schijn aarzelend naar de Schelde 
vloeit.  [Hoe zou je zelf zijn, water van het Schijn, als je zelfs maar vermoedde 
wat een onmetelijke kracht en onrust die Schelde is  ?]  Het is plat, nat, en je 
hoort de zee : West-Vlaanderen. 

Weiden en populieren — maar zonder kanaal.

    
Van links naar rechts : de autoweg klinkt als een branding ; de blauwe duin van het Sportpaleis, weerspiegeld in een 
plas ; bedreigd verkeerserfgoed van de E3.
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Mijn wandeling met de zon en de wind in de rug en de zee in mijn oren voerde 
me langs ondiepe plassen naar de blauwe duin van het Sportpaleis — dat al bij 
al zeshonderd meter van de gelijknamige halteplaats verwijderd is.  Als je dan 
bedenkt  hoe  vaak  daar,  in  dat  immense  Sportpaleis,  uit  duizenden  kelen 
Vlaand'rens  schoonheid  bezongen  werd  —  ook  ik  heb  daar  als  knaapje 
meegedaan — mag het niet verwonderen dat de omgeving van dat Sportpaleis, 
zeg  maar  Schijnpoortweg,  Raoul  Grégoirplein,  viaduct  van  Merksem  en 
spoorwegbrug, de allermooiste plek van Vlaanderen is, door wegenbouwers en 
beleidsvoerders met zorg en liefde steeds omringd. 
Een kronkelig en uitdagend pad tussen de auto's heb ik gevonden, historische 
getuigen heb ik gezien, en over de brug van 't Sportpaleis ben ik in 't felle licht 
naar Merksem gestapt. 

Jef Van Staeyen, 
Berchem, 25 januari 2021

Het tramstation Sportpaleis in zijn landelijke omgeving.  
Verlaten perrons, onleesbare borden, voetbreektegels... dit is een plek voor avontuurlijke reizigers.

    

jvs



 / 4 4

een Frans extraatje

Wie vanuit het tramstationnetje Sportpaleis niet noord- maar zuidwaarts gaat, de 
zon tegemoet — zoals naar Frankrijk in West-Vlaanderen — en voor het pad 
langs de tuinen kiest, ontdekt iets verder Carrosserie Moderna, een staaltje Frans 
design.
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