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Havenland opent officieel de poorten
De grootste schepen en indrukwekkende sluizen, een unieke natuur met zeldzame dieren en
planten, opmerkelijk historisch erfgoed zoals het Fort Liefkenshoek en het pittoreske Fort Lillo: een
bezoek aan het havengebied is een hele belevenis. Iedereen van die troeven laten genieten, dat is
het doel van het onthaal‐ en recreatieproject Havenland. Op 5 juni 2016 schoot Havenland
feestelijk uit de startblokken, met tal van activiteiten en belevenissen in en rond Kallo.
Op 5 juni 2016 lanceerden de Vlaamse overheid, het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij
Linkerscheldeoever samen met de gemeente Beveren en de provincie Oost‐Vlaanderen “Havenland”,
het ambitieuze onthaal‐ en recreatieplan voor het havengebied Antwerpen. “Havenland verbindt de
ontwikkeling van het havengebied Antwerpen met de omliggende gemeenten en hun bewoners en
wil het unieke landschap in en rond de haven toegankelijk en beleefbaar maken,” aldus Jan
Hemelaer, procesmanager voor Ontwikkeling Havengebied Antwerpen.
Onthaalpunten
Havenland stemt de diverse onthaal‐ en bezoekmogelijkheden beter op elkaar af. Via een netwerk
van onthaalpunten beleven bezoekers alle troeven van de haven van dichtbij: de maritieme,
logistieke en industriële activiteiten van een wereldhaven, indrukwekkende natuurgebieden aan de
Schelde, kilometerslange fiets‐ en wandelroutes. Wie de recreatieve waarden van het unieke
havenlandschap zelf wil ontdekken, kan starten vanuit vier publiek toegankelijke onthaalpunten: het
MAS Havenpaviljoen, het Havencentrum, de infokeet van het Hedwige‐Prosperproject en het nieuwe
Havenhuis dat eind september zal openen. “Het iconische gebouw verleidt nu al velen, daarom
hebben we besloten om het gebouw ook voor het ruime publiek open te stellen. Vanaf eind oktober
zal iedereen er op aanvraag een rondleiding kunnen volgen,” licht schepen van de haven Marc Van
Peel toe. Ook in een vijfde onthaalpunt, het sluisgebouw van Kallo kunnen begeleide groepen via het
Havencentrum een rondleiding boeken. De folder ‘Welkom in Havenland’ die vandaag voor het eerst
wordt aangeboden, stelt het diverse informatieaanbod voor van de onthaalpunten en enkele andere
trekpleisters in het gebied.
Daarnaast lanceert Havenland ook aanvullende initiatieven zoals fiets‐ en wandelroutes in en rond de
haven. Zo stelde Toerisme Oost‐Vlaanderen drie nieuwe fietsroutes voor. Ook de fiets‐ en
wandelroutes in en rond Kallo werden in de hernieuwde folder ‘Een groene gordel rond Kallo’
uitgebracht onder de Havenlandvlag.
Stapsgewĳs
De komende jaren staat er in Havenland nog veel meer op stapel, zoals vervoer over het water en de
inrichting van indrukwekkende getijdennatuur. “Havenland schept nieuwe kansen. Door het
aanwezige erfgoed, de haven zelf en de natuur te ontsluiten op verschillende manieren, zorgen we

niet alleen voor een sterke opwaardering van onze omgeving maar ook voor draagvlak in de ganse
regio,” zegt Beverse schepen Boudewijn Vlegels. Zo kan de haven als ‘economisch knooppunt’ van
Vlaanderen haar troeven op het vlak van toerisme en recreatie ten volle uitspelen.
Van plan naar Havenland
Havenland is het resultaat van de studie ‘Plan voor onthaal en recreatie voor het havengebied
Antwerpen’. Die studie werd uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij
Linkerscheldeoever, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur
en Bos en EGTS Linieland van Waas en Hulst. Dat gebeurde in het kader van het actieprogramma
voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen.
Officiële lancering in vernieuwd onthaalpunt
De officiële lancering van Havenland vond vandaag plaats in de nieuw ingerichte inforuimte van het
sluisgebouw van Kallo, een van de onthaalpunten van Havenland. De leerlingen van het Gemeentelijk
Technisch Instituut (GTI) van Beveren onthulden er hun eigenhandig vervaardigde maquette van de
nieuwe Kieldrechtsluis, de grootste sluis ter wereld. Naast de sluismaquette zien bezoekers er ook
huizenhoge schepen voorbij varen en komen ze alles te weten over het project Ontwikkeling
Havengebied Antwerpen (OHA), waarvan Havenland deel uitmaakt.
De gemeente Beveren luidde Havenland feestelijk in met een publieksnamiddag in het centrum van
Kallo. Bezoekers reden de nieuwe fietsroutes in, pikten een streepje muziek mee, proefden van
lokale streekbieren en werden verhaald op rondleidingen in het historische centrum en het
natuurgebied Rietveld Kallo.

