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P O S E S
Project-Ons-Scheepsbouw-Erfgoed-Scheldeland

Ooit waren er talloze scheepswerven langsheen de Scheldeboorden. Eén
van de grootste werven in België, Boelwerf, sloot meer dan twintig jaar
geleden haar deuren. Wij van Op Stoapel vzw gingen aan de slag met
hetgeen intussen ons erfgoed is geworden, met als resultaat een plan dat
de beleving van wat ooit was, centraal stelt. Het zijn innovatieve ideeën met
een grote impact op het toeristisch potentieel van Temse en omgeving. Wij
willen hiermee een ruim debat openen over wat we kunnen ondernemen
om het rijke verleden van de scheepsbouw eindelijk de toekomst te geven
die het verdient.!

!
!

Op Stoapel vzw, december 2016
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P O S E S

!
Inleiding
!

(Project-Ons-Scheepsbouw-Erfgoed-Scheldeland)

Het hinterland van de Schelde is voor veel mensen een toeristische topper dicht bij huis. Begin jaren 90
maakte ik mijn eerste fietstocht langsheen de Scheldeboorden. Naast pittoreske dorpen als St-Amands
en Mariekerke passeerde ik ook dorpen met een zwaar industrieel verleden zoals Baasrode, Hoboken en
Temse.
De torenhoge kranen van Boelwerf Temse vormden een indrukwekkend baken aan de Schelde. Het was
er akelig stil. De laatste grote zeescheepswerf van België was op sterven na dood. In 1994 ging Boelwerf
Vlaanderen failliet. De scheepsbouw heeft hier 165 jaar bestaan1. Iedereen in Temse heeft wel iemand in
de familie die nog op de Boelwerf gewerkt heeft. Het dorpsleven speelde zich af in en rond de werf.
De hele site heeft ondertussen een nieuwe bestemming gekregen. De kranen van weleer zijn verdwenen,
met uitzondering van één torenkraan. Zo goed als alle werfgebouwen2 zijn gesloopt in 2002, gronden zijn
verkocht. Meer dan 20 jaar na het faillissement heeft de site een metamorfose ondergaan en nadert een
woon- en KMO-zone zijn voltooiing. Nieuwe bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, luxeappartementen
bieden een prachtig zicht op de Schelde. Toch knaagt er iets aan onze ziel.
Nieuwe Temsenaars en toeristen die hier passeren hebben vaak geen idee wat hier ooit verwezenlijkt
werd, wat de bestemming is van de kraan langs het jaagpad, waar de straatnamen voor staan en wat de
oorsprong is van de namen van de nieuwe residenties in de woonzone. Wij vinden dat Temse en de
Boelwerf beter verdienen en komen met een aantal constructieve voorstellen om dat boeiende verhaal te
vertellen. Meer nog, we geloven dat dit een enorme troef en meerwaarde voor het toerisme in gans de
regio kan betekenen. Er zijn talloze voorbeelden uit binnen- en buitenland die met succes zijn
gerealiseerd en waar we dankbaar onze inspiratie hebben gehaald.
We hopen met dit ambitieus plan een draagvlak te creëeren en belanghebbenden te verenigen die het
belangrijkste erfgoed van Temse een eigentijdse invulling willen geven waar de beleving van zowel het
verleden als het heden centraal staat.

!

Lieven Muësen, voorzitter Op Stoapel vzw, december 2016

Scheepswerf Jos. Boel & Zonen, begin jaren 60

1

3D-tekening van de huidige site met de kraan

Historiek Boelwerf: bijlage 1

2

Op de betonnen structuur van het administratief gebouw uit 1969 is het huidig administratief centrum De Zaat van
Temse gebouwd.
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Op Stoapel vzw, pleitbezorger van waardevol erfgoed

!

Temse kijkt naar de toekomst, maar wat doet ze met het roemrijke verleden van de scheepsbouw? Deze
vraag vormde het uitgangspunt van een studie die ik maakte in 20073 over de reeds genomen initiatieven
en de mogelijke opportuniteiten in de toekomst. Deze studie was tevens de kiem voor het oprichten van
een nieuwe vereniging, nl. Op Stoapel vzw, die talloze initiatieven heeft genomen om het erfgoed van de
Boelwerf te onderzoeken en in de kijker te zetten4.
Dat ging niet altijd van een leien dakje. Het is immers gebleken dat de wonde van het faillissement bij
sommigen nog erg diep zit en dat de confrontatie met dit verleden als zout op de wonde voelt. Ook
relaties tussen mensen uit het voormalige kader en mensen op de werkvloer hebben zwaar te lijden
gehad onder de talloze syndicale acties de laatste 20 jaar.
Men heeft de neiging om ook Op Stoapel vzw in een bepaalde hoek te drummen. Geheel ten onrechte,
omdat we tot op vandaag iedereen willen betrekken die het erfgoed Boelwerf genegen is. Met Op Stoapel
vzw hebben wij nooit stelling genomen over de teloorgang van Boelwerf. De scheepswerf is opgehouden
te bestaan en zal niet meer terugkeren. Het is tijd om aan de slag te gaan met wat geweest is en de link
te leggen met de toekomst.
Wij hebben altijd geijverd om de focus te leggen op initiatieven die gans de geschiedenis van de Boelwerf
omvatten, met de nadruk op de cultuurhistorische waarde van deze onderneming en de economische
bijdrage aan de industriële scheepsbouw. We merken dat dit voor velen bevrijdend heeft gewerkt, voor
sommigen leek het zelfs de verwerking van een rouwproces. Mensen zijn terug met elkaar gaan praten,
trots op hun gezamenlijk verleden. Het is mooi om te zien dat in onze ledenlijst alle geledingen van de
voormalige Boelwerf terug te vinden zijn en dat we op onze tentoonstellingen zowel ingenieurs,
directieleden als arbeiders mochten verwelkomen.
De pijn van het faillissement maakt voor velen die op de Boelwerf gewerkt hebben, stilaan plaats voor
een gevoel van trots. In erfgoedkringen was er tot nu toe amper aandacht voor de industriële
zeescheepsbouw en dat willen we veranderen door dit waardevol erfgoed in een positief cultuurhistorisch
perspectief te plaatsen.

De tentoonstelling ’Van plaat tot schip’ bewees eens te meer dat de Boelwerf nog een enorme aantrekkingskracht heeft.

3

’Boelwerf, erfgoed om te koesteren’ : digitale versie te verkrijgen op aanvraag

4

Folder Op Stoapel vzw: bijlage 2
Pagina 4 van 14

Het is nog niet te laat
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Velen zeggen ons dat het te laat is om een permanent project rond de scheepsbouw op te zetten,
simpelweg omdat er weinig tastbare restanten zijn van de Boelwerf. Het zou inderdaad een ander verhaal
geweest zijn moesten er nog gebouwen met machines of een onafgewerkt schip bewaard gebleven zijn.
Men heeft er voor gekozen alles te verkopen zonder gebouwen te beschermen, bijgevolg is de site met
de grond gelijk gemaakt en gesaneerd om te gaan naar een ’nieuw Temse’. ’Don't look back, go forward’
was het motto. Voor een deel om komaf te maken met het verleden van het pijnlijke faillissement maar
ook door financiële overwegingen, want een herbestemming is ook een lucratieve zaak.
Het herbestemmen van de site in een woon- en KMO-zone die economisch rendabel is, daar is op zich
niets mis mee en daar zijn ook wij voorstander van. Het is echter jammer dat curatoren en beleidsmakers
onvoldoende compensaties hebben afgedwongen die een permanente herinnering aan het erfgoed
Boelwerf zouden gevrijwaard hebben. Het verleden heeft immers ook zijn rechten. De bescherming van
enkele gebouwen of loodsen waarin men een museale opstelling over de Boelwerf had kunnen realiseren
en/of de restauratie van een uniek schip had zeker binnen de financiële mogelijkheden gelegen.
Toch zijn er belangrijke realisaties die in ons plan maximaal worden geïntegreerd. We denken dan aan
het veiligstellen van het Boelwerfarchief en de bescherming van de enig overgebleven kraan (die wel
dringend aan restauratie toe is) die als historisch landschapsbaken een perfecte bestemming biedt voor
de uitbouw van een permanent expocentrum. Verder is er nog het droogdok, straatnamen en pleinen die
refereren naar de Boelwerf, maquettes en foto’ s in Administratief Centrum de Zaat en het beeld ’De
Zaatman’. Verdienstelijke initiatieven maar zonder duidelijk samenhangend verhaal. Met Op Stoapel vzw
hebben we de laatste jaren geprobeerd deze leemte in te vullen, maar het blijven tijdelijke kortlopende
projecten. De vraag die als maar luider klinkt is waarom de zaken die we tonen op onze evenementen
niet op een permanente basis kunnen zichtbaar gemaakt worden.
Zo zijn we gekomen tot dit allesomvattende plan dat ondanks het ontbreken van infrastructurele restanten
een toekomstvisie biedt die gericht is op een ware beleving en simulatie van het erfgoed met alle
multimedia tools die voorhanden zijn, eerder dan te gaan naar een klassiek museale aanpak. Het
Scheldetoerisme biedt ons extra mogelijkheden en staat garant voor een publiek dat het bovenlokale
overstijgt.
Het is dus zeker niet te laat om in Temse de scheepsbouw terug prominent op de kaart te zetten op een
kwalitatief hoogstaande wijze.

Na de afbraak in 2002
werden enkele
initiatieven genomen om
de werf te herinneren,
zoals straatnamen en
het beeld De Zaatman.
De kraan werd
beschermd maar is
inmiddels dringend aan
restauratie toe.
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Een ambitieus plan
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Na meer dan 8 jaar aan de kar te hebben getrokken zijn de geesten gerijpt en kunnen we een volgende
stap zetten waarin ook het toeristisch potentieel van het scheepsbouwverleden ten volle kan uitgespeeld
worden.
In de loop der jaren heeft Op Stoapel verschillende ideeën onderzocht en naar voren gebracht rond het
erfgoed van de scheepsbouw. Dit ambitieus plan bundelt die verschillende ideeën tot één geheel. Wij
willen hiermee investeerders en beleidsmakers warm maken met volgende doelstellingen:

!

➡ Een indrukwekkende trekpleister aan de Schelde die het toeristisch potentieel van Temse en
omgeving gevoelig zal versterken en die naast zijn belang voor de horeca ook een sociale invulling
kan krijgen voor tewerkstelling van kansengroepen in de uitwerking en exploitatie van het geheel.

!

➡ Een permanent eerbetoon aan Boelwerf en aan de families Boel/Van Damme/Saverys die zorgden
voor welvaart in het Waasland in de vorige eeuw. De prachtige schepen die er gebouwd werden zijn
resultaten van durf, ondernemerszin en ingenieursschap op wereldniveau. Hierbij vergeten we zeker
niet de generaties vakmensen achter dit prachtig eindproduct want een schip werd gebouwd door vele
handen. Verder belichten we de impact van de werf op het dagelijks leven in de gemeente Temse.

!

➡ Een koppeling van het verleden met heden en toekomst. Boelwerf leeft verder door de talloze
innovaties en ontwikkelingen die heden ten dage worden toegepast in binnen- en buitenland. Temse
en Boelwerf was ook de bakermat van rederij Exmar nv, één van de belangrijkste rederijen ter wereld.
Ook ondernemingen op de huidige site willen we betrekken.

!
!

Het plan omvat 5 pijlers:
1. De kraan + bezoekerscentrum: restauratie Hensen M22/A27-torenkraan + onbemand
bezoekerscentrum + uitkijkplatform + uitkijktoren ’belle-vue.
2. Boelwerf-wandelparcours: langs infopanelen met smartphone/audioguide applicaties wandelen
op de voormalige site en in het centrum van Temse.
Met links naar voormalige scheepswerven in Tielrode, Steendorp en Rupelmonde.
3. Scheepswerven-fietsroute langs voormalig wervengebied in de Schelderegio met brochure en
infoborden door gebruik te maken van het fietsknooppuntennetwerk.
4. Het schip: restauratie + verbouwing van een schip gebouwd op Boelwerf (gelegen op de Schelde
aan de kraan). Gedeelte van een schip + eventueel schip op het droge zijn goedkopere
alternatieven. Restaurant/café/terras/B&B/vergaderruimtes/expo.
5. Belevingscafé - Georges Van Damme Plein Benedenverdieping flatgebouw (nu leegstand)
Belevingscafé met relicten Boelwerf. Eetcafé, tijdelijke expo’ s, lokaal verenigingen.

Frans Boel zorgde voor een
enorme groei voor WOII

Schrijnwerkers in 1947, de werf werd de belangrijkste werkgever
in Temse na WOII.
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1. De kraan + bezoekerscentrum
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Op woon- en KMO-zone De Zaat in Temse staat een M22/A27-torenkraan5 die ons herinnert aan de
periode dat op deze site schepen werden gebouwd door de Boelwerf. De kraan is het belangrijkste
zichtbare restant van deze werf en werd in 2004 als monument beschermd.
Een architectenbureau uit Brussel heeft de opdracht gekregen het restauratiedossier voor te bereiden
en heeft dit intussen voltooid. In Vlissingen staat eenzelfde kraan die onlangs gerestaureerd is.
Mogelijk kan dit nuttige informatie opleveren wat kostprijs en technische aspecten betreft. We hebben
vernomen dat de restauratie niet meer voor deze legislatuur zal zijn en dat het aandeel van de
gemeente Temse groter is dan verwacht. De staat van de kraan verslechtert met de jaren en we
vrezen dan ook voor een afbraakscenario. Bovendien zijn er bewoners die de kraan liever weg willen
omdat ze hun uitzicht belemmert, maar de kraan stond er wel lang voor er appartementen werden
gebouwd. Er zijn in Vlaanderen al meermaals monumenten gesloopt ondanks hun beschermde status.
Dit kunnen we niet laten gebeuren. Met onze voorstellen hopen we het tij te keren en de ogen te
openen.

!

Dit kraanmonument verleent een historische identiteit aan het maatschappelijk erfgoed van de
Boelwerf en kan duurzaam verankerd worden als ultiem eerbetoon aan de voormalige industriële
zeescheepsbouw in Temse en omgeving. Gezien de kraan van Cockerill Hoboken afkomstig is (had
daar het nummer M22, kraannummer Boelwerf was A27), is ook de bovenlokale relevantie van
dergelijk project niet te onderschatten.

De enig overgebleven kraan hier nog in werking.

De kraan nu, die er wat verweesd bij staat en wacht op betere tijden.

In ons plan gaan we verder dan de naakte restauratie alleen en schenken we ook aandacht aan een
informatieve en recreatieve opdracht naar het publiek toe. Daarom voorzien we een afsluitbaar
onbemand bezoekerscentrum, naast of onder de kraan waarin informatie over de kraan, een historiek
over de scheepsbouw in de regio en een film over de Boelwerf te zien zijn. Het is tevens het
vertrekpunt van het Boelwerf-wandelparcours en de Scheepswerven-fietsroute langs het
fietsknooppuntennetwerk. Daarnaast kan het toegang verlenen tot het historisch schip gelegen aan de
aanlegsteiger. We denken hierbij aan een half overdekte constructie naast of onder de kraan die
aansluiting maakt met het fietspad op de dijk en de aanlegsteiger op het water. Rond de voet van de
kraan zou een uitkijkplatform kunnen gerealiseerd worden met een panorama tafel. Met de stroom
aan dagjestoeristen die hier langs komen is succes verzekerd.
In Vlissingen is een gelijkaardige Hensen Kraan met succes gerenoveerd. Een voorbeeld van een
herbestemming van een oude kraan vinden we ook in Dok Noord in Gent
.http://content.jobat.be/nl/artikels/werkbeeld-de-blauwe-kraan-makelaarskantoor, .
http://www.doknoord.be/dok-noord/de-blauwe-kraan

5

Geschiedenis van de M22-torenkraan: bijlage 4
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We voorzien ook een uitkijktoren - belle vue - naast de kraan waarmee je via een trap naar omhoog
gaat tot aan een platform waarna je kan genieten van de prachtige Scheldedelta. Dit heeft ook een
sportief kantje. Vergelijk het met het beklimmen van een kerktoren met als beloning een prachtig zicht
op de cabine van de kraanman en zijn omgeving. Inspiratie hiervoor vinden we in Glasgow
(Schotland) waar de Titan Crane op de Clydebank op een prachtige manier is gerenoveerd en
omgevormd tot bezoekerscentrum met lift en platform dat zicht biedt op de rivier Clyde.
http://www.titanclydebank.com/
http://www.clydewaterfrontheritage.com/titancrane_2.aspx

!

Gerestaureerde Hensen kraan, Vlissingen

Titan Crane Schotland

De kraan, op een smaakvolle en discrete (weg van bewoning) manier verlicht met nieuwst
ledtechnologie, een meeting-point, vertrekpunt van wandelingen en fietstochten, een prachtig
'landmark' voor Temse. Het bezoekerscentrum in combinatie met de horeca in de buurt geeft
bovendien vele mogelijkheden voor ondernemers die iets willen organiseren voor hun klanten en
verhoogt ook het toeristisch potentieel van de regio.
We hebben 2 tekenaars gevraagd een simulatie te tekenen op basis van onze eerste ideeën van hoe
zo een kraan van de toekomst er zou kunnen uitzien. Uiteindelijk is gebleken dat er niet aan de kraan
mag geraakt worden en dus naar een constructie los van de kraan moet gezocht worden.

Een artistieke impressie van kunstenaar Karl
Meersman

Peter Brosens tekende verschillende kranen in een 3D-simulatie
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2. Boelwerf-wandelparcours
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Aan de hand van geïllustreerde panelen met multimedia-apps wordt het leven op en naast de
scheepswerf geëvoceerd op de voormalige site, nu woon- en KMO-zone de Zaat.
Het parcours omvat een 2-tal kilometer, voor iedereen toegankelijk (ook voor rolstoelgebruikers) en
doet verschillende plaatsen (ankerplaatsen) aan die belangrijk waren in de lange geschiedenis van de
Boelwerf. Een extra lus van 1,5 km naar de voormalige ingang langs Cauwerburg en de ingang van
het voormalige droogdok kan een optie zijn.
Op deze ankerplaatsen wordt telkens één onderwerp geëvoceerd met een foto/tekstpaneel en een
audioguide of smartphone-applicatie die je meer gedetailleerde info/foto/film geeft naar wens.
Er wordt ook een link gelegd naar andere belangrijke erfgoeditems van de gemeente Temse.

!

In dit plan zijn 14 ankerplaatsen voorzien. Het vertrekpunt is aan het bezoekerscentrum bij de kraan.
Hier zal ook een film te zien zijn over de historiek van Boelwerf. Aan het bezoekerscentrum zullen 2
panelen staan die deze korte historiek schetsen + beknopte info geven over de kraan. Een panoramatafel geeft de verschillende richtingen aan en werpt tevens een blik op de voormalige site: hoe de werf
er vroeger uitzag, welke gebouwen en kranen er stonden en hoe het terrein was opgebouwd.
De layout van de infoborden + de structuur waarin ze worden opgehangen refereren naar de
scheepsbouw. We denken dan aan roestige gebogen profielen (spanten) als steun en rechthoekige
metalen kaders met klinknagels en erin verwerkte attributen (cfr. beeld De Zaatman) waarin de infoborden hangen. Een vlaggenmast met driehoekige scheepsvlag bij elk bord maakt de ankerplaatsen
zichtbaar van op grote afstand, waardoor de weg gemakkelijk kan gevonden worden. Op Stoapel
ontwikkelde vroeger reeds een Boelwandeling met infobrochure6. Delen ervan kunnen als basis
dienen voor de inhoud van de panelen en een speciaal ontwikkelde smartphone-app of audioguide. Er
zijn intussen ook heel wat interviews gemaakt met scheepsbouwers. Samen met het reeds bestaande
foto-, video- en audiomateriaal kunnen we het leven op de werf evoceren en integreren in multimediatools. Al naargelang tijd en interesse van de bezoeker kan meer gedetailleerde info opgevraagd
worden bij elke ankerplaats.

Voorbeelden van panelen met audioapplicaties zoals we die gezien hebben bij de Atlantic Wall in Raversijde
6

Boelwandeling: bijlage 5
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De verschillende ankerplaatsen met infopaneel in het ontwerp zijn:

!

1. Bezoekerscentrum - kraan: beginpunt, film Boelwerf, info kraan, historiek scheepsbouw
Schelderegio, uitkijktoren ‚belle vue’, panorama-tafel.
2. Scheldedijk - watersport: 100 meter voorbij de kraan richting Tielrode: voormalige plaats
dwarshelling, paneel bloeiperiode jaren 50 - 60, bouw dwarshelling en droogdok, zicht op de
nog bestaande aanlegbolders in het water van de grootste schepen ooit gebouwd op Boelwerf
en op de ingang van het 540 meter lange droogdok dat er nog ligt, nu Cordeel nv..
3. Georges Van Damme plein: paneel over Georges van Damme, bedrijfsleider na WOII,
langstewaterlatingen, industriële zeescheepsbouw. Simulatie Methania grootte en hoogte,
uitleg over dit paradepaardje
4. Monteerderslaan: paneel over de beroepen op de scheepswerf vereeuwigd in de
straatnamen. Loopbaan van de arbeiders, kinderarbeid, opleiding.
5. Tekenaarslaan - platenpark: paneel over voormalig platenpark + techniek van het afschrijven
+ voormalige functie van de nog bestaande vijvers (uittesten tanken van schepen met zuiver
water) + uitleg over Boelwerf die huizen bouwde voor zijn ingenieurs op de Oeverstraat en die
goed te zien zijn van op deze plek.
6. Onderhoudslaan - mobilhomepark: nu parking mobilhome maar vroeger de gebouwen van
’den onderhoud’, oorspronkelijke gebouwen van de textielfabrikant ’Van der Schueren’, een
grote industrie in Temse vooraleer de scheepsbouw belangrijk werd. Op dit paneel eventueel
ook een verwijzing naar het bezoekerscentrum voor de mobilhome-toerist.
7. Frans Boelplein - AC De Zaat: Panelen: Voormalige administratieve gebouwen Boelwerf,
tekenbureaus, luik over bedrijfsleider Frans Boel voor WOI.
8. Hekgat: paneel voormalige ingang Boelwerf, hekgat = beroemd steegje waar de arbeiders
massaal door stroomden na het horen van de ochtendsirene, toneel van talloze syndicale
acties, brouwerij Denayer, sigarenfabriekje…
9. Markt Temse 1: paneel: café Rita - ontmoetingsplaats voor Boelmannen, ontvangst Koninklijke
bezoeken, gemeentehuis, kerk…
10. Markt Temse 2: (andere kant van de kerk) paneel tegenover woning Frans Boel - ingenieur
Van Dycke, een luik over de belangrijkste innovaties van ingenieur Van Dycke, platen die langs
de markt naar de werf werden gevoerd…
11. Scheldedijk: paneel t.h.v. Orlaygebouw : Orlay (textiel later administratief gebouw Boelwerf +
appartement grote baas Georges Van Damme, de Kil, ontstaan van Boelwerf in 1829, tjalken,
voormalige plaats van de schrijnwerkerij.
12. Kaaimuur: paneel: Koninklijke bezoek jaren 20, Congoboten, tewaterlatingen,
doopplechtigheden, langshellingen + scheepsherstelling.<

Extra lus van 1,5 km

!

13. Droogdok/dwarshelling/watersport/KMO-zone: paneel t.h.v. watersportclub Temse.
Openluchtzwembad van Temse, pagaaienclub - watersport voor de oorlog. Vanaf hier grote
uitbreiding van de Boelwerf vanaf jaren 50: dwarshelling, droogdok, 200 ton loods. Nu nieuwe
bedrijvenzone, Cordeel nv. Paneel eventueel op een klein platform over het water (veiligheid).
14. Rond punt Den Esch, paneel: voormalige ingang Cauwerburg, vijvers Boelwerf, voormalige
plaats van sociaal gebouw/bedrijfsrestaurant ’Den Esch’, beeld De Zaatman van Noël Van
Cauwenberghe.

Uitloper Boelwerf-wandelparcours naar buurgemeenten
Boelwerf was niet de enige werf in de buurt. Daarom voorzien we ook een uitloper van het
parcours naar Tielrode via Tielrodebroek waar vroeger de Achiel Heyman (voormalige
medewerker van Frans Boel) scheepswerf gevestigd was. Hier plaatsen we ter hoogte van het
veer en het gedempte dok ook een infobord.
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Er was ook een scheepswerf in Steendorp en verderop vinden we de nieuwe Scheldewerven in
Rupelmonde en de site van de voormalige CNR. Ook hier kan telkens een infobord geplaatst
worden met kort de geschiedenis van de werven aldaar. Deze ankerplaatsen worden ook
opgenomen in de scheepswerven-fietsroute maar kunnen ook met het Boelwerfwandelparcours gecombineerd worden.

!

3. Scheepswerven-fietsroute-Scheldeland

!

De Scheepswervenroute is een fietsroute in de regio die de verschillende voormalige
scheepsbouwsites met elkaar verbindt langsheen de prachtige fietsinfrastructuur, gebruik makende
van het fietsknooppuntennetwerk langs jaagpaden in Scheldeland. Vertrekplaats is uiteraard het
bezoekerscentrum aan de kraan in Temse. Temse is ideaal gelegen omwille van de uitstekende
bereikbaarheid met de wagen (N16), het openbaar vervoer (NMBS, de Lijn), het water (Rivertours) en
de fietspaden langsheen De Schelde. Troeven zijn ook de uitgebreide gratis (tot nu toe)
parkeermogelijkheid en de aanwezigheid van een uitgebreid horeca-aanbod met misschien wel een
overnachting in een B&B op een Boelwerfschip.

!

Deze fietsroute loopt dan verder via Tielrode - veer Durme - Driegoten - veer Baasrode Scheepvaartmuseum Baasrode - St-Amands - Mariekerke - scheepvaartmuseum Mariekerke - De
Weert - Temse brug - Buitenland - Wintam sluis - Ruisbroek - Boom - De Steenschuit (New Belgica
werf) - steenovens Noeveren - Niel - Hemiksem (Sint Bernardusabdij) - Hoboken (voormalige Cockerill
Yards werf) - veer Kruibeke - Rupelmonde (CNR loods + helling) - Steendorp - Temse.
Deze route omvat 90 km fietsplezier, in te korten naar eigen wens dankzij de goede infrastructuur van
bruggen en veren op Schelde en Rupel. Eventueel ook op te delen in meerdere etappes met verblijf in
de streek. In vrijwel elk dorp langsheen deze route was er een scheepswerf. Een infobord per plaats,
een brochure of app kan hier meer duiding geven. Daarnaast zijn er de erfgoed-initiatieven op
voormalige sites die het verleden van de scheepsbouw doen herleven, nl. Boelwerf-wandelparcours
Temse, Scheepvaartmuseum Baasrode, Scheepvaartmuseum Mariekerke, site New Belgica (De
Steenschuit vzw) in Boom, CNR-loods + helling Rupelmonde (Tolerant vzw) en eventuele andere
partners en nieuwe initiatieven die willen aansluiten.
De inhoudelijk uitwerking naar infoborden langsheen de route, de bijhorende brochures/kaarten, GPScoördinaten, smartphone-apps e.a. kunnen ook als basis dienen voor een gelijkaardige themaroute
met gids, maar dan gezien van op het water en met de medewerking van rederijen die actief zijn in het
Schelde-Rupel toerisme. Uiteraard is dat alles te ontwikkelen in nauwe samenwerking met gemeenten
en toeristische diensten.

!

4. Het schip

!

Wat spreekt er meer tot de verbeelding dan hetgeen waar het allemaal om draaide, nl. een schip? Op
de voormalige terreinen staan er geen gebouwen meer overeind, op de betonnen structuur van het
het huidige AC De Zaat na. Er zijn echter wel nog schepen die varen en die op Boelwerf gebouwd zijn.
Door het verdwijnen van Boelwerf worden deze toonbeelden van vakmanschap onze enige tastbare
herinneringen die ertoe doen. Een museumschip waar beleving en ontmoeting centraal staan en dat
af en toe nog eens een tochtje op de Schelde maakt, waar jong en oud van kan genieten is ons ideaal
maar moeilijk realiseerbaar. We denken aan een marineschip of binnenschip, bereikbaar via het
bezoekerscentrum bij de kraan en een aangepaste aanlegsteiger. Een veel goedkoper alternatief kan
er in bestaan slechts een gedeelte van een schip te behouden en onder de kraan te plaatsen,
steunend op de bodem van de Schelde en verankerd aan de kaaimuur, inspiratie vonden we in
Londen aan de Millenniumdome. Wat te denken van een schip of delen ervan op het droge (Georges
Van Damme Plein, ook een te overwegen goedkopere optie.
Als we aan een dergelijk schip of gedeelte ervan denken zijn er een paar opportuniteiten die zich de
komende jaren zullen aanbieden. Zo zijn de Godetia A960 en de Belgica A962 van de Koninklijke
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Belgische marine aan vervanging toe en die zijn op Boelwerf gebouwd. Ook het kleinere yacht van
Frans Boel is een mogelijks een opportuniteit. Waarom er geen nieuwe bestemming aan geven in
plaats van ze naar de sloop te loodsen.

Godetia A960

Belgica A962

Schipdeel - Millenniumdome

Dergelijk schip gelegen aan de enig overgebleven kraan is een mooie attractie om te bezoeken en
niet te groot zodat het beheersbaar blijft op lange termijn. Een schip vraagt immers heel wat
onderhoud en moet om de 5 jaar naar een droogdok voor controle. Een verbouwing moet de realisatie
van restaurant/café/terras/B&B mogelijk maken. Materiële restanten en beeldmateriaal die nog
overvloedig te vinden zijn van Boelwerf kunnen het interieur verfraaien. Uitbating evenals algemeen
onderhoud kan deels door een privépartner en deels door een tewerkstellingsproject voor
kansengroepen.
Hier kan ook een belevingsmuseum worden opgezet waarin het bouwproces van een schip op
Boelwerf wordt uitgelegd. Hiervoor kan geput worden uit het vele beeldmateriaal uit bewaarde
archieven gecombineerd met de know-how van ex-Boelmannen.
Ook tijdelijke kleine expo’s in café of restaurant of andere ruimte moeten mogelijk zijn. Verenigingen
uit Temse kunnen hier vergaderen en samenkomen.
De Belgica heeft een hele voorgeschiedenis, de Marinecomponent kan samen met ILVO7 (die samen
werken met de Marine op de Belgica) een luik hierover uitwerken + promotie voeren en aan
rekrutering doen in een apart gedeelte van het schip. Hun know-how i.v.m. het onderhoud van het
schip is trouwens onontbeerlijk. Het duurt nog 7 jaar vooraleer het schip uit de vaart wordt genomen.
In gans dit plan is het duidelijk dat ook Waterwegen en Zeekanaal een grote rol te vervullen heeft. Ook
deze instantie kan aan publiekswerking doen op dit schip. Denk maar aan hun realisaties i.f.v. de
nieuwe Scheldebrug.
Dergelijk schip kan een uithangbord zijn voor verschillende organisaties die naar buiten willen treden,
maar ook een leerschool voor iedereen die iets meer wil weten over scheeps- en vaartechniek.

!

5. Belevingscafé + Georges Van Damme Plein

!

Een schip restaureren en omvormen tot museum/restaurant/café/terras/B&B is niet evident. Meer
haalbaar is een thema horeca zaak uitbouwen, een belevingscafé rond de scheepsbouw, gekoppeld
aan een nieuwe invulling van het Georges Van Damme plein. Het vroegere idee van een ’Methania’
paviljoen, een nieuwbouw op het Georges Van Damme plein blijkt intussen onrealistisch.

!

➡ Belevingscafé: een eetcafé ingericht met relicten, scheepsmaquettes en foto’s van Boelwerf.
Met ruimte voor tijdelijke expo’s en een lokaal/vergaderzaaltje voor de erfgoedorganisatie die de
erfgoedsite zoals hierboven geschetst, beheerd en ook voor andere verenigingen. Er staat al
jarenlang een groot pand te huur op de benedenverdieping dat uitgeeft op het Geoges Van
Damme plein. Er kan gezocht worden naar een samenwerking met huidige horecapartner d.m.v.
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een concessie overeenkomst. Zonder nieuwbouw te moeten realiseren kan zo de binding van het
erfgoed met toerisme en ontspanning gemaakt worden. Een leuke stop in Temse voor de vele
fietsers en wandelaar.

Scheepsmaquette‚ Hector Hawk

Maquette Boelwerf gebouwd door medewerkers van Op Stoapel vzw

➡ De afmetingen van de Methania komen ongeveer overeen met het Georges van Damme plein
aangevuld met de oppervlakte van het tegenoverliggende park. De omtrek zou kunnen symbolisch
aangeduid worden met witte boordstenen om een idee te geven van de gigantische afmetingen
van dergelijke schepen (zie ook google-earth plan achteraan). Ook een simulatie van het schip in
de ruimte kan getoond worden op panelen gekoppeld aan meer uitleg over het paradepaardje van
Boelwerf uit 1978. Verder kunnen echte scheepsonderdelen zoals een schroef een simulatie
versterken.

De Methania verlaat Temse in 1979

Schets Methania, simulatie in huidige site De Zaat

➡ Verder zouden we graag zien dat het beeld van de Zaatman/Boelman (Noël Van
Cauwenberghe), als ereteken voor al die vakmensen generaties lang, hier zou geplaatst worden,
goed zichtbaar van,op het dijkpad. Op zijn huidige plaats kan het beeld niet van dichtbij
bewonderd worden door de gevaarlijke oversteek op een rond punt en daardoor gaat de betekenis
grotendeels verloren.

!

Voor de inplanting van de 5 onderdelen kan u de Google Earth
projectie op volgende bladzijde raadplegen.

!

➡ De rode lijn stelt het Boelwerf-wandelparcours voor met zijn 14 ankerpunten, inclusief de extra lus
naar Cauwerburg en de huidige plaats van beeld ’De Zaatman’.
➡ De blauwe lijn staat voor de uitloper van het Boelwerf-wandelparcours + begin en einde van de
scheepswerven-fietsroute-Scheldeland.
➡ De gele lijn geeft de omtrek weer van de Methania en geeft zo een idee van de grootte van dergelijk
schip. In de praktijk kan deze lijn aangebracht worden door stenen of duurzame schildering op
trottoir en parkinfrastructuur. Het vernoemde Methania Paviljoen bleek ondertussen onhaalbaar.
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Toekomstige plaats beeld
Zaatman/Boelman

Huidige plaats beeld Zaatman/
Boelman
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