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De grootste schepen ter wereld die af- en aanvaren, feeërieke
installaties in de avondschemering, unieke natuur die zeldzame
dieren en planten aantrekt, opmerkelijk historisch erfgoed
zoals het Fort Liefkenshoek en het pittoreske Fort Lillo…
Een bezoek aan het uitgestrekte Antwerpse havengebied is
een onvergetelijke belevenis, maar nog veel te weinig mensen
weten dat. Het ambitieuze ‘Onthaal- en recreatieproject
Havenland’ moet daar verandering in brengen.

avenland wil de haven en haar ruime omgeving ontsluiten om alle toeristische troeven van het gebied te kunnen uitspelen: de
maritieme en industriële activiteiten op
en rond de Schelde, het polderlandschap
met de omliggende dorpen, het uitzonderlijke militaire erfgoed dat het verhaal vertelt van duizend jaar
Europese geschiedenis, de landbouwactiviteiten en de beschermde
natuur. Maar dan zonder de economische bedrijvigheid te storen,
want binnen het havengebied speelt die uiteraard de hoofdrol.
Vandaag lopen er al heel veel initiatieven rond recreatie in de
haven, alleen zijn ze nog veel te versnipperd. Het geheel is erg
onoverzichtelijk, voor het grote publiek zijn de afstanden te groot,
de dokken en (zeker) de Schelde lijken onoverbrugbaar, kortom:
de drempel is te hoog. Havenland wil al die bestaande onthaal- en
bezoekmogelijkheden beter op elkaar afstemmen en aanvullen
met nieuwe overkoepelende initiatieven zoals watervervoer, sterke
onthaalpoorten als landschapsbakens en verbindende fietsroutes.
Het project heeft de ambitie om het uitgestrekte havengebied niet
alleen beter te ontsluiten, maar ook de ruimtelijke samenhang
voelbaar te maken en naar een hoger niveau te tillen.

Strategisch ruimtelijk project
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Havenland kadert binnen de acties van het ‘Programma van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen’1 van de Vlaamse overheid. Het
plan voor onthaal en recreatie wil het havengebied toegankelijk
en beleefbaar maken, om zo niet alleen een maatschappelijke
meerwaarde te creëren maar tegelijk ook een breder sociaal
draagvlak op te bouwen. Meer dan twintig partners werken
samen in een grensoverschrijdend project, dat door minister
Schauvliege werd erkend als strategisch ruimtelijk project voor
de komende drie jaar. Het is de bedoeling om Havenland in die
periode maximaal uit te bouwen.
1 OHA bestaat uit een uitgebreid actieprogramma dat tegelijk werd
opgesteld met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de haven
van Antwerpen. De opvolging van het actieprogramma wordt aangestuurd
vanuit een procesmanager en een centraal netwerk met ongeveer
10 werkgroepen, waaronder erfgoed en landschap, milieukwaliteit,
landbouw, onthaal en recreatie, natuur, woon-werkverkeer en mobiliteit
in diverse modaliteiten. www.havenvandetoekomst-antwerpen.be
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Een uitgestrekt gebied
bevatbaar maken
Het basisconcept voor de ontsluiting van Havenland vertrekt
van de centrale rol die de Schelde speelt als levensader voor het
hele gebied. Dat gebied, meer dan 300 km² groot, spreidt zich
uit over verschillende steden en gemeenten, die hun oorsprong
en ontwikkeling te danken hebben aan de havenactiviteiten die
door de eeuwen heen aan de Schelde ontwikkeld werden. Deze
unieke verbondenheid van de Schelde met de haven in al haar
facetten overspant toeristische regio’s in verschillende provincies
en aan weerszijden van de grens.
Om het uitgestrekte havengebied goed te kunnen ontsluiten,
ontwikkelde de studie rond Havenland bootverbindingen op de
Schelde en in de dokken, zodat bezoekers het hele gebied ‘van
binnenuit’ kunnen ontdekken. De belevingen worden bovendien
ingedeeld, zowel thematisch als in tien eenvoudige deelgebieden,
telkens verknoopt met een van de haltes op de vaarroute van Antwerpen tot aan de Nederlandse grens. Elk van die deelgebieden
kreeg een nummer toegewezen: de onpare nummers bevinden
zich op de linkeroever, de pare nummers op de rechteroever
van de Schelde. Deze zonering wordt verder doorgetrokken in
de nummering van alle poorten en plekken, belevingen en attracties in het hele gebied. Zo weet een bezoeker steeds waar hij/
zij zich ergens bevindt.
Per deelgebied worden alle bezienswaardigheden en attractiepolen met elkaar in verband gebracht. Fiets- en wandelroutes
doorkruisen elk van de gebieden. Langsheen die trajecten komen
alle thema’s aan bod.
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