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Oehovenvan 
Antvverpen 

. Fotoreportage bij het beêindigen van 
het tienjarenplan der Antwerpse haven 

ONDER HET 
Deze tun-nel verzekert de verbinding van de industrieterreinen gelegen 

tussen de rechter Scheldeoever en het Kanaatdok met de rest van de haven. 
Hij wordt aangetegd op de kosten van de stad AntweTJ)en. De brug, een 
honderdtal meter ten zuiden van de tunnel, is een staatsaangelegenheid 
Beide zijn praktisch voltooid. Om een idee te krijgen van de snelheid waar
mee de tunnel werd gebouwd volgen hier vier foto's die om de zes maanden 
werden genomen-. 

Nr. 1. Mei 1965. De uitgraving is nog niet volledig klaar gekomen, maar 
men is reeds bezig de betonnen bedding aan te brengen waaTop de tunneL 
zal ru.stcn. 

Nr. 2. Oktabe1· 1965. De kelder van de linkse tunnel is voltooid, maar 
op de rechtse is de rijvloer (de Ondertaag van het wegdek) reeds aange
bracht. Op het diepste punt bevindt zich reeds de metaten vorm waarrond 
de tunnelpijp gegoten wordt. Bemerk ook op de rechterheUing de vertikale 
buizen die in verbinding staan met de pompen welke de bouwput droog 
h.ouden. 

Nr. 3. Mei 1966. Een toto genomen aan de oostzijde van de bouwput 
(U k i ;kt du.~ in de richting van de Schelde). De twee pi;pen naderen de vol
tooiing. De linkse is, over het gesloten gedeette alth.ans, in ruwbouw af. 
De rechtse is over ongeveer de helft nog open (niet te zien). Verder naar de 
voorgrond toe zal de tunnel in half open konstruktie worden gebouwd. De 
volgende foto geeft een duidelijker beeld van die konstruktie. Ze werd geno
m en 1'an op de plaats waar de linkse autocar staat en naar de voorgrond toe. 
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Nr. 4. September 1966. Dit is de 
uitrit aan de oostzijde met een detail 
van de ha!f open konstruktie. Het 
wegdek veTbreedt naar rechts toe om 
de personenwagens de gelegenheid te 
geven de trage vrachtwagens voorbij 
te rijden en de tunnet te verlaten. 

Aan beide zijden wordt de konstruk
tie nog verhoogd met twee naar 
elkaar toeneigende betonnen wanden 
(zie de betonijzers). De tunnel woTdt, 
op de huidige hoogte, dan nog over
dekt met twee lagen betonspanten, 
die ervoor zorgen dat de zon nooit 
rechtstreeks in de tunnel kan schij
nen en de automobilisten verblinden. 
M erJè wel op dat het normale grond
niveau nog hoger zal liggen dan het 
« ijzeren gordijn » bovenaan. 

We hebben hier ook een duidelij
ker beeld van de metalen vonn. 

Een speciale wagen verplaatst het 
gevaarte. Eerst worden de zijdelen 
Zichtjes naar binnen gedraaid en de 
poten worden een tiental centimeter 
omhoog geschroefd. Dan wordt de 
vorm verder gereden en opnieuw ge~ 
plaatst. Zo vermijdt men de kostelij~ 
ke en tijçtrovende timmerwerken, die 
het betonstorten voorafgaan. 

Op het einde van dit jaar zal het 
kanaaldak hier doorgestoken zijn. 

Dan is de tunnel enkel voltooid in 
TUwbouw. T ijdens de afwerking zul~ 
Zen de auto's gebruik maken van de 
spoorbrug. 

Nr. 5. Een van de allerlaatste 
fato's van het kerkje van Lino. 
Daags nadien was het de prooi van 
de slopers. Vroeger reden we er al 
len achteloos voorbij, nu zouden we 
het nog wel eens willen terugzien, 
maar de vooruitgang heeft zijn spo
ren getrokken. Vooral de mensen uit 
de polder zijn er doo• getroffen. 

Maar dat a!!es !igt a!weer anderhalf 
jaar achter ons. (Zag U het kanaa! 
dat reeds aan de jundamenten van 
de kerk staat ? ) 

Nr. 6. Een kilometer van de Neder
landse grens bouwt een Duitse firma 
een reusachtige zusterfabriek. Voor
lopig is het landschap nog een grote 
woestenij, maar de industrializerings
woede strekt haar klauwen reeds uit 
naar de vruchtbare paldergrond. 
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Nr. 7 Zevenenvijftig meter breed 
en een halve kilometer lang : reeds 
een dok op zichzelf. In staat om een 
tanker van 100.000 ton te schutten 
(die er jammer genoeg nooit zal ge
raken) of vier van 30.000 ton. En 
toch weer niet zo groot, de nieuwe 
vliegdekschepen zijn maar eventjes 
twintig meter breder dan de sluis. 
We mogen er 'nochtans fier op zijn, 
een grotere sluis bestaat er op de 
wereld niet. 

Nr. 8. Een lege deurkamer. Ecru 
dat de deur geplaatst is zal ze er 
nooit meer worden uitgehaald. Her
stellingen worden uitgevoerd binnen 
de kamer. Hiertoe wordt een specia
le caisson gebouwd, die de kamer 
kan afsluiten van de sluis, zonder 
dat de scheepvaa-rt gehinderd wordt. 
Is de kamer leeg gepompt, dan kun· 
nen de werklui onder normille om
standigheden werken. Zo noJt;;, 
wordt de deur op schragen gehan
gen, die zich bovenaan in de kamers 
bevtnden. Deze schragen werken al.s 
een la van een kast. Normaat Z\t
ten ze in de muur, maar bij gebrul~ 
zijn ze uitgeschoven en ondersteu
nen de deur. 

Nr 9. Een van de vier deuren, 
volgens een moderne konstrukti!' 
gebouwd. De v roegere deurE!n wa
ren steeds aan beide zijden geslo
ten, wat echter onderhoudsw<.rken 

· bemoeilijkte. Nu is een deuT noo 
maar een stalen ·..verkstuk me! ëén 
wand. Op de achtergrond de nieu
we Basantfabriek. 

Het plan van de haven van Ant
werpen in 1967. 

Zo zal de hRven e·r volgend jaar 
uitzien. De nieuwe proj'!kten zijn 
eveneens aangeduid. De eerste ver
wezenlijking hiervan zou de ver· 
binding zijn van het vijfde haven
cl!;k met het Amerikadok, met de 
bouw van een sluis voor de binnen
scheepvaart . Het wachten b nog op 
de beslissing van de minister. De 
lang zo geheime plannen van haven
uitbrei ding op de linkeroever wer
den v ri jgegeven. Hier ziet U reeds 
de geschetste morfologie van dit 
dokkenkompleks. Maar U zult er 
nog meer over. horen. 

Merksem PAUL VAN ?UL 
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