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het verhaal van de Kattendijksluis, 
of hoe een nooit gebouwde brug een vervallen monument 
heeft gered

Wie de Antwerpse haven een beetje kent, en weet hoe ze is geëvolueerd, weet ook dat men er 
graag dokken of kanalen graaft om ze nadien weer te dempen, en bruggen bouwt om ze af te 
breken.   Op  Linkeroever  is  er  het  nooit  gebruikte  Doeldok,  dat  door  het  Deurganckdok 
vervangen  werd  —  het  ene  werd  deels  gedempt  om  het  andere  te  graven  —,  en  ook  op 
Rechteroever is menige brug, kade of dok verdwenen om plaats te ruimen voor breder en groter 
— of om kosten te sparen op onderhoud.  Het Kanaalsas en Droogdok 7, het Lefèbvredok   en 1

de Amerikabrug, de Albertbrug, de Droogdokbrug en de (oude) Straatsburgbrug zijn — samen 
met een flink stuk Noordkasteel   — opgegaan in het vergrote Amerikadok, en in de verbinding 2

met het Straatsburgdok, onder een nieuwe, vaste liggerbrug, ook Straatsburgbrug   genaamd.  3

 Het Lefèbvredok is oorspronkelijk aangelegd als Afrikadok, en werd vaak ook, omdat het zo ver van de 1

stad verwijderd lag, Siberiadok genoemd.  De Lefèbvrebrug en de Siberiabrug hebben die namen bewaard.

 Wat vandaag Noordkasteel wordt genoemd, is maar een fractie van wat het ooit is geweest. 2

Al in 1881 werd het geen twintig jaar oude Noordkasteel voor een groot deel gesloopt voor de aanleg van 
de Afrika- en Amerikadokken.  Van 1934 tot 1969 was het een recreatiedomein.
De geplande Boerinnensluis, ook doorheen het Noordkasteel (1969), werd echter nooit gerealiseerd.

 Een burgbrug... een onmogelijke naam.3
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verdwenen en bedreigd erfgoed in de oude haven

foto boven : hier lag tot voor kort de Kempische brug.
foto beneden : een (bedrieglijk) idyllisch plekje op de hoek van het Houtdok en het Asiadok  

(links van dit plekje ligt de oude Asiabrug te roesten, en staat het monumentje voor Kim en Ken). 
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Het Graandok, het Eerste Havendok en het Schuildok voor lichters zijn gedempt, en elders door 
een Noordkasteeldok vervangen.  De Petroleumbrug, de Luikbrug en de Kempische brug zijn 
gesloopt, de Asiabrug en de Willembrug liggen te roesten  , en de Bonapartesluis — met brug — 4

werd  afgebroken.   Ook  het  Kempisch  kanaal  en  later  het  Albertkanaal  hebben  tot  menige 
grondverplaatsing  geleid,  waarbij  wat  eerst  gegraven  was  nadien  werd  gedempt.   Op  het 
Eilandje, in de Londenstraat, staat een nieuwe, brede klapbrug — de Londenbrug — die geen 
vijftien maanden heeft gediend voor de trams waarvoor ze was gebouwd, maar waarvoor een 
niet zo oude soortgenoot wel moest verdwijnen  .  En over de Kattendijksluis is al meermaals 5

een brug gelegd.
Toegegeven : het verhaal van die Kattendijkbrug, en van de sluis waarover ze ligt — daarover 
gaat deze tekst — begint langzaam.  De eerste, bewegende brug, heeft er lang gestaan — of 
beter : gelegen — van 1881 tot 1969.  Maar daarna ging het snel.

Uittreksel uit de Vandermaelenkaart, opgemaakt net na of voor de voltooiing van de Kattendijksluis.

De Kattendijksluis werd van 1855 tot 1859 gebouwd.  Ze was, sinds de bouw van de Bonaparte- 
en Willemdokken in 1811 en 1812  , de eerste ernstige poging om de capaciteit voor zeeschepen 6

te verhogen — de rechttrekking van de Scheldekaaien volgde pas in 1877.  De Kattendijksluis 
gaf toegang tot het gelijknamige dok.  Dat dok was veel kleiner dan nu — 140 op 500 meter, 
ongeveer zo groot als het Willemdok —, maar zou in 1869 naar het zuiden en in 1877 naar het 
noorden worden uitgebreid, tot de huidige 957 meter.  Aan de oostkant bood het toegang tot het 
Kempisch kanaal, voorloper van het Albertkanaal. 

 De Asiabrug, de Willembrug en de Kempische brug zijn (of waren) draaibruggen, als erfgoed beschermd.  4

Het is niet onmogelijk dat de Kempische brug niet werd gesloopt, maar enkel verwijderd.  Ze heeft enige 
tijd voor onderzoek op de kade gelegen, maar was wel in zeer slechte staat.  Een vierde draaibrug, de 
Nassaubrug, werd in 2004 gerestaureerd. 

 De brug mét tramsporen vervangt sinds 2017 een brug zónder, die in 1978 was gebouwd.  De PCC-trams 5

die er van 15 september 2018 tot 7 december 2019 reden zijn ouder dan dat.

 De naam Willemdok is verwarrend, want beide dokken zijn in de Franse tijd gegraven, naar ontwerp van 6

ir. Nicolas Mengin, toen ook de Scheldeoevers over een afstand van 1,5 km tot kaaien werden omgevormd.  
De namen Bonapartedok en Willemdok dateren van 1903, voor wat Klein Dok en Groot Dok geheten had.
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De Kattendijksluis en het gelijknamige dok   lagen, in tegenstelling tot het Bonaparte- en het 7

Willemdok,  buiten  de  Spaanse  vestingwallen,  die  niet  veel  later  werden  gesloopt.   [Een 
kattendijk is een term uit de vestingbouw : een hoge plek waar geschut wordt geplaatst.]  Het 
snel  groeiende  Antwerpen  barstte  uit  zijn  voegen,  de  haven  net  als  de  rest  van  de  stad. 
Antwerpen wilde géén wallen, de nationale regering wilde die wel, en de vestingbouwer Henri 
Alexis Brialmont ontwierp een "stelling van Antwerpen" met een nieuwe omwalling, waar nu 
de Ring ligt, en een reeks forten.

De afbraak van de Spaanse wallen maakte de verbinding mogelijk tussen het Willem- en het 
Kattendijkdok, maar het tracé van de toen nieuwe Brialmontwallen blijft tot vandaag de vorm 
en de oriëntatie van enkele dokken, kanalen, wegen en spoorwegen bepalen.  De rechtstreekse 
toegang van het Kattendijkdok tot de Kempische vaart (via de huidige IJzerlaan, die nagenoeg 
in het verlengde van de Kattendijksluis ligt) zou spoedig worden gewijzigd met de aanleg van 
het Houtdok (of Mexicodok, 1864), het Kempisch dok en het Asiadok (beide 1873).  De realisatie 
van het Albertkanaal en het Straatsburgdok in 1935 wijzigde die toegang opnieuw.

"Plan de la ville d'Anvers et ses environs", chez Richard Huybrechts, 1911-1912 ?, uittreksel
collectie Harvard Library

Behalve Bonapartedok en Willemdok, Kattendijkdok, Houtdok, Kempisch dok en Asiadok, zijn ook het 
Amerikadok (in zijn eerste, kleine vorm) en het Afrikadok (Lefèbvredok) gegraven, en is de aanzet tot het 

Albertdok gegeven, met een nieuwe omwalling erom heen.  De haven groeit zo snel dat zelfs de 
cartografen er problemen mee hebben.  Het Kempisch kanaal ligt waar de IJzerlaan nu ligt.  

De invloed van de Brialmont-omwalling op de evolutie van de haven laat zich duidelijk lezen.

 Het Kattendijkdok is ongeveer 7,50 meter diep.  Het is dieper dan sommige recentere dokken (Houtdok, 7

Albertdok, Tweede Havendok).
jvs
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De Kattendijksluis heeft een andere vorm dan al de sluizen die (althans in de Antwerpse haven) 
nadien zijn gebouwd   .   De kom is bijna even breed als lang (68 m / 110m) voor een vrije 8

doorgang  van  24  meter   .  Ze  heeft  vijf  paar  puntdeuren,  drie  aan  wat  heet  "het 9

benedenhoofd" (de Schelde) en twee aan "het bovenhoofd" (de dokken).  Aan elke zijde zijn er 
vloed- en ebdeuren, die naargelang de waterstanden worden gebruikt, en aan de lage zijde is er 
als  voorzorg  een  bijkomend  paar  ebdeuren   .  Aanvankelijk  was  de  Kattendijksluis  een 10

getijdensluis, die slechts open ging wanneer het water in de Schelde — een getijdenrivier   — 11

op het correcte niveau zat.  Daarom ook moesten zoveel mogelijk schepen in één keer worden 
versast, wat de brede vorm van de sluis verklaart.  In 1907 werd dat aangepast, zodat de sluis 
langer en meer kon worden gebruikt.  Toch is de sluis altijd een halftijsluis gebleven, omdat te 
hoge  of  te  lage  waterstanden  de  stabiliteit  en  de  bevaarbaarheid  kunnen  verstoren.   De 
sluisbodem is immers niet diep genoeg — de sluisdrempel zit op -3,05 TAW   —, en de kaden 12

zijn  niet  op  te  grote  drukverschillen  voorzien   .   De  bediening  van  de  deuren  gebeurde 13

aanvankelijk manueel, met kaapstanders.  Vanaf 1878 werden die hydraulisch aangedreven, om 
in 1974 door een elektrisch-hydraulische bediening te worden vervangen.  Er staat nog een 
kaapstander op de zuidelijke oever voor de sluis.

 De in 1879 gebouwde en in 1969 gedempte Zuidersluis aan de Zuiderdokken, die veel kleiner was, had 8

wel een gelijkaardige, brede vorm. 

 Deze doorgang is breder dan de doorgang van de in 1904 gebouwde Royerssluis.9

 Vóór de sluisdeuren zijn er in de kaaimuren ook diepe gleuven aanwezig, waarin een tijdelijke vaste 10

stuw kan worden geplaatst wanneer werken worden uitgevoerd.

 De Schelde in Antwerpen is meer een zeearm dan een rivier.  Het gemiddeld afwateringsdebiet bedraagt 11

ongeveer 100 m3/seconde, met extreme waarden van 20 m3/sec en 600 m3/sec.  Het vloedvolume is 3000 
m3/seconde.

 Tweede Algemene Waterpassing : het nulniveau is het gemiddelde zeeniveau bij laag water, dat tussen 1834 12

et 1854 in het vandaag niet meer bestaande Oostendse Handelsdok werd gemeten.  Het stemt overeen met 
-2,33 NAP (Nederland en Duitsland) en -1,82 NGF-IGN (Frankrijk).
Gemiddeld Laag Water  (GLW) in  Antwerpen is  ongeveer  0,00  TAW, Laagste  Laag Water  op jaarbasis 
(LLW) -1,30 TAW.
Gemiddeld Hoog Water (GHW) is 5,30 TAW, Hoogste Hoog Water op jaarbasis (HHW) 7,00 TAW. 
De Blauwe Steen van de Scheldekaaien ligt op 7,00 TAW, de huidige waterkering op 8,35 TAW, de nieuwe 
wordt op 9,25 TAW uitgevoerd.  Het waterpeil van de dokken op Rechteroever is ongeveer 4,20 TAW.

 De sluis wordt gebruikt bij waterstanden tussen 2,20 TAW en 4,60 TAW (echter niet vóór 6u00 of na 13

22u00), hetzij minder dan 6 uur per dag, verdeeld over twee tot vier bedieningsvensters.
jvs

Een kaapstander (cabestan) — in zwarte kleur — 
temidden moderne installaties : de verhoogde 
vloeddeur, de bediening van een "omloopriool", 
en de nieuwe rolbrug.  De verhoogde waterkering 
is op deze plek nog niet uitgevoerd
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Alleen bij een tij-niveau tussen 2,20 TAW en 4,60 TAW kan de Kattendijksluis worden gebruikt 
(schema boven).  Dat bepaalt de "bedieningsvensters" van de sluis (schema beneden). 

[De vermelde cijfers zijn de huidige cijfers, maar het principe is altijd hetzelfde geweest.  De getijde-amplitudes zijn 
sinds de bouw van de sluis wel groter geworden :  het hoogwater is hoger en het laagwater lager dan toen.]

jvs
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In  1881  en  1900  werden  twee  rolbruggen  over  de  sluis  gebouwd.   De  brug  aan  het 
benedenhoofd, aanvankelijk "brug H", werd in 1935 Rijnbrug gedoopt, zoals de Rijnkaai, die op 
zijn beurt zijn naam aan de Rijnspoorweg Antwerpen-Keulen te danken heeft.  De brug aan het 
bovenhoofd ("brug I") werd de Kattendijkbrug — een wat verwarrende naam, gezien wat volgt. 
Deze lage,  geklonken ijzeren bruggen met  houten wegdek rolden dwars  over  de toegangs-
geulen van de sluis.

Door de schaalvergroting  en door de bouw van nieuwe sluizen en dokken meer noordwaarts 
(Royerssluis, 1904 ; Kruisschanssluis, nu Van Cauwelaertsluis, 1928) verloor de Kattendijksluis 
gaandeweg haar belang voor de zeeschepen, en diende meer en meer voor de binnenvaart, voor 
de  verbinding  naar  Gent  of  Brussel.   Dit  maakte  het  mogelijk  de  twee  oude  rolbruggen, 
waarvan  er  altijd  één  beschikbaar  moest  zijn  voor  het  wegverkeer,  door  een  betonnen 
liggerbrug  met  een  gemiddelde  doorvaarthoogte  van  7,50  m  te  vervangen.   Deze  in  1969 
voltooide brug, onderdeel van een havenweg voor zwaar verkeer met vier rijvakken, die bij 
benadering de plaats van de Rijnbrug innam, werd op haar beurt Kattendijkbrug gedoopt.  De 
kleine, oude rolbruggen werden gesloopt.

In 1998 werd de sluis buiten dienst gesteld, en de vaargeul naar de Schelde afgesloten met een 
dam.   Drie  jaar  later,  in  2001,  werd  de  sluis,  samen  met  de  twee  in  1909  gebouwde 
sluiswachtershuisjes aan noord- en zuidzijde, als monument erkend.  De imposante betonnen 
Kattendijkbrug van 1969 werd in 2003 weer afgebroken.  Op de dam die de vaargeul afsluit 
werd een verbindingsweg (of een nieuwe brug ?) gelegd.

Deze situatie  had allicht  nog lang kunnen duren — een beschermde,  maar  vervallen sluis, 
definitief door een dam van de Schelde gescheiden — ware er niet de Lange Wapper geweest.

Even herinneren : In 1998 besliste de Vlaamse regering dat de Antwerpse autowegring moest 
worden gesloten.  Dit zou gebeuren door een viaduct over de haven, in feite een grote hangbrug 
van Merksem tot Oosterweel — de Lange Wapper — en een tunnel onder de Schelde.  Samen de 
Oosterweelverbinding  genoemd.   Het  viaduct  zou  boven  het  Albertkanaal  en  de  Groenen-
daallaan aansluiten op de bestaande Ring (en op het  bestaande viaduct),  vandaar  over  het 
Straatsburgdok en het Amerikadok slingeren (iets ten noorden van het Kattendijkdok en van de 
brandweerkazerne die  nu een deel  van het  Havenhuis  is)  om in het  Noordkasteel  met  een 
verkeerswisselaar  in  een  tunnel  te  duiken.   De  Antwerpenaars  hebben  in  feite  nooit 
"straatzichten" van dat indrukwekkende viaduct mogen zien — veel vaker beelden vanuit de 
lucht of over het water — waardoor ze niet hebben beseft hoe laag boven de grond, of het water, 
dat  ding  wel  hing.   Na  talrijke  protesten,  studies  en  varianten,  werd  in  oktober  2009  een 
volksraadpleging    gehouden,  waarna  het  project  werd  afgevoerd.   Sinds  2017  is  er  een 14

Toekomstverbond  tussen  overheden  en  burgerbewegingen,  in  uitvoering  waarvan  een 
ondergrondse  Oosterweel-verbinding  —  in  lichtere  versie  —  wordt  gerealiseerd,  en  de 
bestaande Ring zal worden heraangelegd en vooral overdekt.

 De raadpleging werd in Antwerpen gehouden, en betrof het advies van de stad omtrent het project.  De 14

precieze vraag op het stemformulier luidde   :  "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een 
stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/
Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja/Nee".

jvs
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Niet alleen naar de Scheldekaaien maar ook naar de Oude haven 
brengt de Tall Ships Race hoge masten.  

(lees pagina 10)

jvs
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(deze en vorige pagina)
Beelden met onder meer de bark Lord Nelson en het driemaster-volschip Georg Stage 

in het Willemdok en het Verbindingsdok in juli 2016.
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van Tall Ships  tot  Heilige Geest

Zover zijn we nog niet — in dit verhaal.  
Begin  eenentwintigste  eeuw  werkte  Antwerpen  ook  aan  de  transformatie  van  een  oude 
havenbuurt,  het  Eilandje,  tot  een  aantrekkelijke  woonbuurt,  die  in  staat  moet  zijn 
projectontwikkelaars, kapitaalkrachtige investeerders, toeristen en recreanten aan te trekken .  15

De  omvorming  van  de  oude  dokken  tot  Stadshaven,  voor  jachten,  passagiersschepen, 
rondvaartschepen, evenementenschepen en historische schepen, is een van de elementen van 
die strategie — naast  het  bouwen van het  MAS    en,  enkele jaren later,  het  Red Star  Line 16

Museum, de heraanleg van het  openbaar domein,  straten en kaaien,  de aanleg van nieuwe 
tramlijnen, of de organisatie van grote en kleine evenementen, zoals de Tall Ships Races, waarbij 
prachtige zeilschepen in Antwerpen aanmeren en te bezoeken zijn, zowel aan de Scheldekaaien 
als in de Oude haven van het Eilandje  .  Ook de reeds genoemde afbraak van de betonnen 17

Kattendijkbrug behoorde tot die herwaarderingsinitiatieven.  Haar aanwezigheid werd geacht 
de kandidaat-investeerders af te schrikken, wat van de imposantere Lange Wapper blijkbaar 
niet  werd  gevreesd  —  die  stond  trouwens  op  geen  enkel  stedenbouwkundig  plan  of 
maquette   .   Dit  lage  viaduct  zou  wel  tot  gevolg  hebben  dat  de  Oude  haven  niet  meer 18

toegankelijk zou zijn voor de mooie, grote zeilschepen, noch voor talrijke andere historische 
schepen en pleziervaartuigen waarvan de aanwezigheid werd en wordt verhoopt  .  Vermits de 19

oudere en kleinere Bonapartesluis (1811) al in 1976 was afgebroken en gedempt, werd beslist de 
pas opgegeven Kattendijksluis te renoveren en opnieuw toegankelijk te maken.  Een nagenoeg 
onvermijdelijke keuze,  want om náást  de oude en beschermde sluis een nieuwe te bouwen 
zouden andere beschermde monumenten vernield moeten worden (de Montevideomagazijnen, 
ten  zuiden,  of  de  droogdokken,  ten  noorden,  die  samen  met  de  sluis  in  2001  werden 
beschermd).

Wat ik hierboven schreef over de initiële plannen voor Oosterweel was heel kort samengevat, 
want  er  zijn  ontiegelijk  veel  initiatieven,  procedures,  documenten  en  beslissingen  geweest.  
Forse beslissingen, en lauwe.  Ik heb lang niet al die documenten gelezen, zelfs niet allemaal op 
trefwoorden onderzocht, maar wat mij wel opvalt is dat er, in wat ik las, bij het bespreken van 
een brug over een haven, nauwelijks sprake van scheepvaart of doorvaarthoogte was.  
Een  ontwerp-GRUP voor  de  Oosterweelverbinding  werd  door  de  Vlaamse  regering  op  16 
september 2005 vastgesteld.  Van 21 oktober tot 19 december volgde een openbaar onderzoek, 
in het kader waarvan het College van burgemeester en schepenen op 25 november een aantal 

 Het project startte in de jaren '90, is geïnspireerd op het burgerinitiatief Stad aan de Stroom (1989-1993), en 15

loopt nog steeds, wat voor ingrepen van die omvang geen uitzondering is.

 Tot  de  bouw van het  Museum aan de Stroom werd in  1998 beslist.   Het  werd in  2011 in  gebruik 16

genomen.

 Een eerste Antwerpse deelname als gaststad gebeurde in 1993, en in juli 2022 komt de Tall Ships Race 17

voor een zevende keer naar Antwerpen.   

 Er bestonden in feite nauwelijks plannen waarop zowel de Lange Wapper als de projecten voor het 18

Eilandje waren te zien.  Het beeldmateriaal voor het Eilandje bevatte soms het tracé van de Lange Wapper 
in stippellijn, en dat voor de Lange Wapper was vooral een overigens prachtige maquette, waarop de 
stedelijke omgeving nauwelijks zichtbaar was.

 Dit geldt uiteraard ook voor historisch interessante droogdokken naast het Kattendijkdok.19

jvs
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opmerkingen formuleerde   .   In  de voorbereidende nota  die  werd voorgelegd,  zie  ik  geen 20

scheepvaart.  Toch formuleerde het College onder meer volgende opmerking :

De brugoverspanning voor de ingang van het  Suezdok    mag pas gerealiseerd worden 21

nadat een alternatieve nautische toegang met onbeperkte doorvaarthoogte is gerealiseerd.  
Enkel  op  deze  manier  kunnen  de  zones  van  het  Droogdokkencomplex,  Kattendijkdok, 
Houtdok, Kempisch Dok en Asiadok, alsook het Bonapartedok en het Willemdok met de 
jachthaven met vrije hoogte worden bereikt.

Met andere woorden :  de vrije doorvaarthoogte naar de oude haven was in het hele ontwerp- 
en beslissingsproces verwaarloosd, en het College van burgemeester en schepenen rakelt ze op.  
Het College toont zich overigens erg bedachtzaam.  Het wil de optie voor een tunnel, in plaats 
van een viaduct, niet "begraven", en merkt daarom op:

Bij  de  beschrijving  van de  ongelijkvloerse  wegeninfrastructuur,  specificeert  de  Vlaamse 
overheid een Oosterweeltunnel en een Oosterweelviaduct.  Dit legt weinig flexibiliteit aan 
de dag, des te meer daar Vlaanderen en de nv BAM voor de Oosterweel een Design-Build-
Finance-Maintenance-constructie  (DBFM-co)  opzetten.   Volgens  het  stadsbestuur 
hypothekeert deze manier van beschrijven elke alternatieve oplossing voor de uitvoering van 
de nieuwe oeververbinding.  Het stadsbestuur vraagt dan ook om op het bestemmingsplan 
de  teksten  Oosterweeltunnel,  Oosterweelviaduct  en  Merksembrug  weg  te  laten  en  de 
voorschriften te veralgemenen tot één voorschrift waar enkel sprake is van 'ongelijkvloerse 
wegeninfrastructuur'.

Verder staat er :

De extra breedte die ten opzichte van de huidige situatie voor het deel Merksembrug wordt 
ingetekend (voor de realisatie van de stedelijke ringweg naast de doorgaande ringweg), heeft 
zware ruimtelijke consequenties voor de site Lobroekdok.  Het stadsbestuur vraagt dan ook 
om  deze  zone  voor  ongelijkvloerse  wegeninfrastructuur  als  zo  compact  mogelijk  in  te 
tekenen. Het stadsbestuur vraagt in dit kader om binnen de grafisch aangeduide 
zones de wegeninfrastructuur ter hoogte van het Eilandje zo ver mogelijk weg van het 
Eilandje te  realiseren (vrijwaren van Pomphuis en Noordkasteel)  en ter hoogte van het 
Lobroekdok de wegeninfrastructuur zo dicht mogelijk tegen het Sportpaleis te realiseren 
(vrijwaren van site Lobroekdok).

De  termen  "zo  ver  mogelijk  van  het  Eilandje"  vertalen  de  wederzijdse  miskenning  van  de 
projecten,  enerzijds voor het  Eilandje als  woonbuurt,  en anderzijds voor het  sluiten van de 
autowegring.  Omwille van de scheepvaart in de Amerika- en Albertdokken moest het Lange 
Wapperviaduct immers zo dicht mogelijk bij het Eilandje staan.  In zekere zin heeft het beeld van 
het Eilandje als dominant woongebied zich toen gewroken, omdat de dokken niet langer als 
haven, maar als grote vijvers werden gezien.  Geen scheepvaart, geen laden en lossen, maar 
water met boten om naar te kijken.  De oude en de "nieuwe" haven werden gescheiden.  Een 
scheiding die met immense palen en een brug in de grond ging worden geheid — althans dat 
was het project, met een brug die bindt én verdeelt.

 Een GRUP is een Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij  de term "gewestelijk"  niet naar het 20

ruimtelijk schaalniveau maar naar de initiatiefnemer verwijst, in casu het Vlaams gewest.  De vaststelling is 
een formele stap waarmee duidelijk wordt gemaakt over welk ontwerp geraadpleegd wordt.

 Suezdok is de weinig gebruikte naam voor het korte verbindingsdok naast het Havenhuis.21

jvs
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Hoe ook, mij lijkt het of die dag de Heilige Geest over het College is neergedaald : de Vlaamse 
regering zei "viaduct" en de stad antwoordde "ongelijkvloerse wegeninfrastructuur" ; maar vooral, 
ze vroeg aandacht voor de scheepvaart in de oude haven.

  

  

De invloed van de geplande Lange Wapperbrug op de toegankelijkheid van de oude haven.

Donkerblauw : de dokken, rivieren en kanalen met onbeperkte doorvaarthoogte.
Lichtblauw : de dokken en kanalen met een beperkte doorvaarthoogte.

Helderblauw : de door de Lange Wapperbrug negatief 
en door de Kattendijksluis positief geïmpacteerde dokken.

Alle bewegende bruggen behoren tot het donkerblauwe deel — zonder beperking —, 
de vaste bruggen tot het lichtblauwe.  

De (vaste) Straatsburgbrug ligt tussen twee bevaarbare stukken, 
omdat het Straatsburgdok via de omweg van het Asiadok bereikbaar blijft.

1. situatie voor de bouw van de Lange Wapper.
2. situatie zoals ze zou ontstaan door de bouw van de Lange Wapper, met beperkte doorvaarthoogte.  De 

oude haven, met inbegrip van de droogdokken, wordt gesloten voor schepen met (hoge) staande 
masten, en ook de Royerssluis is niet langer bruikbaar voor hen.

3. de renovatie van de Kattendijksluis om de bevaarbaarheid van de oude haven (in helder blauw) te 
herstellen.

4. situatie na renovatie van de Kattendijksluis én bouw van de Lange Wapper : de oude haven en de 
"nieuwe" haven staan niet langer met elkaar in verbinding voor de vrije doorvaart van (hoge) staande 
masten, of van andere grote schepen, en de Royerssluis is evenmin bruikbaar, maar de toegang tot de 
oude haven, vanuit de Schelde, is wel hersteld.   

jvs
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Vergelijking tussen de hoogte van de Lange Wapperbrug en enkele scheepstypes 
die de oude haven gebruiken (of zouden kunnen gebruiken) :

1. een Hardanger jacht, een tweemast tjalk en een klipper — de laatste twee tekeningen zijn gebaseerd op 
de in het Bonapartedok en Willemdok aangemeerde Hannus en Auwe Neel.

2. een barkentijn en een schoener — de in het Verbindingsdok aangemeerde Marjorie en de in het 
Willemdok aangemeerde Zaca a te Moana.

3. de Westhinder III — een lichtschip, lange tijd in het Bonapartedok, nu tentoongesteld in Droogdok 1 
(naast het Kattendijkdok).

4. het schoolschip Mercator van de Hogere Zeevaartschool — ook een barkentijn — , dat in 1964 van zijn 
thuishaven Antwerpen naar Oostende werd overgebracht.

5. de Mir, een klipper — bij de Tall Ships Race ligt dit schip weliswaar aan de Scheldekade.

Voor de tekening van de brug baseerde ik me op de masterproef van Bert Meuwis "Plannen in onzekerheid: Mexico-
eiland Antwerpen", UGent, 2010. 
Voor de leesbaarheid van de illustraties heb ik de zeilschepen (bijna) volledig opgetuigd getekend.  Uiteraard varen zij 
met gestreken zeilen en op motorkracht — maar met volledige masten — de haven in en uit.

jvs
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Zonder vrije doorvaarthoogte geen hoge masten in de Oude haven:
De barkentijn Marjorie in het Kattendijkdok, onder de Londenbrug, en in het Verbindingsdok. 

De tjalk Hannus in het Bonapartedok. 
De schoener Zaca a te Moana in het Willemdok.

jvs
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Zonder vrije doorvaarthoogte ook in de droogdokken geen schepen : 
Het lichtschip Westhinder 3, voortaan in Droogdok 1.   

Droogdok 4. 
De gaffelschoener Rupel van de v.z.w. Steenschuit uit Boom, in Droogdok 5.

jvs
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BAM,  de  in  2002  opgerichte  de  Beheersmaatschappij  Antwerpen  Mobiel   ,  bouwheer  van  de 22

Oosterweelverbinding en van een rist begeleidende mobiliteitsprojecten in en rond Antwerpen, 
werd belast met de renovatie van de sluis, waarvan de kostprijs in het Oosterweelbudget werd 
opgenomen  .  De werken startten begin 2009.23

Het belangrijkste element van de renovatie waren — uiteraard — de vijf dubbele puntdeuren en 
hun bediening.  De oorspronkelijke deuren aan het benedenhoofd waren caissons in geklonken 
gietijzer, met wrijfhouten voor de sluiting.  Bij  de renovatie zijn ze, na controle, door stalen 
exemplaren vervangen — en op stormvloedhoogte (9.25 TAW) gebracht   .   Ook de houten 24

deuren aan het bovenhoofd werden volledig vernieuwd.  Omdat de Staat destijds, door het 
bouwen van de sluis, een toegang van de Schelde naar het Kempisch kanaal wilde realiseren, en 
de stad de haven ontwikkelen, waren ze in 1858 overeengekomen elk een deel van de werken 
voor hun rekening te nemen.  De Staat koos voor een modern materiaal, het gietijzer, en de stad 
voor vertrouwde technieken in hout.  Ze zorgden elk ook voor een deel van de muren, maar het 
is wel de door de stad gerealiseerde zuidelijke sluiswand die in de loop der jaren een buikje 
kreeg  .25

 In 2019 omgedoopt tot LANTIS : Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken.22

 De  kosten  voor  de  renovatie  van  de  sluis  werden  op  de  begroting  van  de  Beheersmaatschappij 23

ingeschreven,  maar  het  concrete  bouwheerschap  (opdrachten  uitschrijven)  werd  aan  Waterwegen  en 
Zeekanaal (W&Z) toevertrouwd, die daarvoor tot maximum 15 miljoen euro van BAM ontving.   

 Deze verhoging van de deuren betrof,  uiteraard,  enkel  de vloeddeuren aan het  benedenhoofd.   De 24

deuren sluiten aan op de stormvloedkering, die inmiddels ten noorden van de sluis al is uitgevoerd. 

 Ook de exploitatiekosten werden door de Staat, later het Vlaamse gewest, en de stad gedeeld.25

jvs
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De nieuwe Kattendijkbrug is een rolbrug.
In een eerste beweging wordt de rolbrug omhoog getild (foto 1), waarna ze gaat rijden (foto's 2 en 3).  

Wanneer ze helemaal open is (foto 4), kan het scheepvaartverkeer tussen de sluisdeuren buiten- of 
binnenvaren (foto 5).  De foto's 1 tot 4 zijn op de zuidoever, de foto 5 op de noordoever genomen. 

jvs
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De nieuwe installaties voor de bediening van deuren zijn in de sluiswachtershuisjes geplaatst, 
die  eertijds  voor de sasseniers  hadden gediend.   Bouwtechnisch was de renovatie  een hele 
uitdaging.  Rond de sluis werden slibwanden gebouwd, die moesten vermijden dat de muren 
van de leeggepompte sluis onder de druk van de grond zouden bezwijken, terwijl een deel van 
het opgepompte water naar de grond onder de sluiswachtershuisjes werd gevoerd om ze voor 
verzakking te behoeden.

Aangezien de oude "brug H", de latere Rijnbrug, een rolbrug was, werd voor de overbrugging 
van de sluis opnieuw voor een rolbrug gekozen, weliswaar wat anders van vorm — en steviger 
allicht   .   De dam, die de toegang tot de sluis verhinderde, en de weg of brug erbovenop, 26

konden  worden  opgebroken.   Op  25  september  2011  werd  de  vernieuwde  Kattendijksluis 
officieel in gebruik genomen.  En werd de nieuwe brug op haar beurt Kattendijkbrug genoemd.  
De derde, of is het de vierde, met die naam.  De Lange Wapper, die al die werken veroorzaakt of 
op zijn minst bespoedigd heeft — want láng hadden we kunnen wachten op renovatie, als er 
niet die noodzaak was —, was intussen afgevoerd   .   Oosterweel geschiedt met een tunnel 27

die, behalve tijdens de werken  , geen zeilschip hinderen zal. 28

Jef Van Staeyen, augustus 2021

foto's Tall Ships Race en foto tjalk Hannus : LVS.
andere foto's, en tekeningen (behalve historische kaarten) : JVS

 De rolbeweging is behoorlijk complex, en veronderstelt een lange brug, waarvan slechts een klein deel 26

over de vaarweg hangt (zie ook foto pagina 16).   De Lefèbvrebrug aan de Royerssluis, die ook een rolbrug is, 
heeft eenvoudigere manoeuvres, omdat ze dankzij de Y-vormige wegenis niet moet worden opgetild.  De 
merkwaardigste brug in de haven is echter de Royersbrug, waar de sluisdeur zelf als brug dient, en onder 
een als bascule opgetild wegdek wordt geschoven.

 Met het schrappen van het Oosterweelviaduct, het behoud van de doorvaart naar het Kattendijkdok en 27

de  projecten  voor  een  Innovatieve  Stadshaven  aan  de  noordoostkant  van  het  Eilandje  (Mexico-eiland, 
Kempeneiland, Steenborgerweer) komt er ook een minder harde scheiding tussen stad en haven.

 Het traject van de tunnel is wel vergelijkbaar met, maar niet identiek aan dat van de Lange Wapperbrug.  28

Om de tunnel te bouwen worden voorlopige damwanden in de dokken gebouwd.
jvs

Schematische vergelijking van de 
doorvaartmogelijkheden van de 
Kattendijksluis (grijs) en de Royerssluis 
mét Lange Wapperbrug (rood) :

• gelijke doorvaartbreedte,
• "beperktere" diepgang (7,25m t.o.v. 10,60m bij 

waterpeil dokken), wat van invloed is op de 
toegang bij eb in de Schelde.

• vrije doorvaarthoogte (die in de Royerssluis 
met de Lange Wapperbrug beperkt zou zijn). 
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Overzicht en plaatsnamen van de zuidelijke haven.

In de tekst vermelde havengebonden plaatsnamen die buiten het venster van het kaartje vallen
• Doeldok (Linkeroever)
• Deurganckdok (Linkeroever)
• Kruisschanssluis of Van Cauwelaertsluis
• Noordkasteeldok

Verdwenen havengebonden plaatsen, en hun plaatsnamen, niet op het kaartje vermeld
• Amerikabrug : gesloopt, en opgenomen in het Amerikadok
• Albertbrug : gesloopt, en opgenomen in de doorgang tussen Amerikadok en Straatsburgdok
• Bonapartesluis : gesloopt
• Kanaalsas : opgenomen in de doorgang tussen Amerikadok en Straatsburgdok 
• Droogdok 7 : gesloopt, en opgenomen in de doorgang tussen Amerikadok en Straatsburgdok
• Droogdokbrug : gesloopt, en opgenomen in de doorgang tussen Amerikadok en Straatsburgdok
• Eerste Havendok : gedempt
• Kempisch kanaal : gedempt, en vervangen door het Albertkanaal
• Rijnbrug : gesloopt, en vervangen door de nieuwe Kattendijkbrug

Idem, maar buiten het venster van het kaartje
• Graandok : gedempt
• Petroleumbrug : gesloopt
• Schuildok voor lichters : gedempt
• Zuidersluis : gedempt

Gewijzigde havengebonden plaatsnamen
• Afrikadok : Siberiadok : Lefèbvredok : opgenomen in het Amerikadok
• Groot dok: Willemdok
• Klein dok : Bonapartedok
• Mexicodok : Houtdok 

jvs
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Dit extraatje wil ik de lezers niet onthouden.

Op de noordelijke oever van de Kattendijksluis werd recent een mooie belvedère gecreëerd, een eerste stap 
naar een groter Droogdokkenpark.  Omdat Antwerpenaars niet altijd even zorgvuldig zijn met hun afval, 
werden grote vuilbakken geplaatst.  Heel subtiel en met gevoel voor ruimtelijke kwaliteit werden die 
dingen... op de allermooiste plekjes geplaatst.

jvs


