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Fototentoonstelling toont uniek beeld van 

50 jaar Waaslandhaven 

Dienst Erfgoed 

07|02|2022 
 

Naar aanleiding van 50 jaar Waaslandhaven (1971-2021) vindt in Erfgoedhuis Hof ter Welle van 13 

februari tot en met 27 maart 2022 de fototentoonstelling ‘50 jaar Waaslandhaven’ plaats. 50 prachtige 

foto’s en plannen tonen welke grandioze maatschappelijke en technologische evolutie de haven op de 

linkeroever van de Schelde de voorbije vijftig jaar heeft doorgemaakt. 

In de tentoonstelling wordt de historische context voor de ontwikkeling van de Waaslandhaven geschetst. 

De belangrijkste bouwkundige realisaties worden in beeld en tekst toegelicht: de Liefkenshoek-, Beveren- 
en Antigoontunnel, de Kallo- en Kieldrechtsluis en het Deurganckdok. Maar er is ook aandacht voor natuur 

met de aanleg van bufferbermen en de maatschappelijke context met de tewerkstelling in de haven en de 

opgang van de havengebonden industrie. 

Samensteller en fotograaf van dienst is ir. Herbert Smitz, bestuurslid van de Koninklijke Oudheidkundige 

Kring Het Land van Waas (KOKW). Herbert Smitz studeerde in 1970 af aan de UGent (destijds RUG) en trad 

als ingenieur in dienst van het Ministerie van Openbare Werken, buitendienst DOLSO (Dienst Ontwikkeling 

Linkerscheldeoever). Zijn ganse loopbaan spitste zich toe op het ontwerp en de creatie van 
waterbouwkundige haveninfrastructuur. Als zoon van een familie van fotografen werd de liefde voor 

fotografie hem met de paplepel meegegeven. De 50 unieke foto’s vormen dan ook een hommage aan 
Herberts grote liefde, de Waaslandhaven. 

Schepen van Erfgoed Boudewijn Vlegels: “Deze tentoonstelling geeft een mooi overzicht van de 
maatschappelijke en technologische evolutie die de Waaslandhaven de voorbije 50 jaar heeft doorgemaakt. 

Bezoekers krijgen meer tekst en uitleg tijdens twee gratis gidsbeurten op 13 februari. Vooraf inschrijven is wel 
verplicht via de website van Beveren. Volgens de huidige coronamaatregelen kunnen twintig personen per 

sessie aansluiten.” 

De fototentoonstelling is een organisatie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring Het Land van Waas 
(KOKW) met de ondersteuning van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en omvat naast de selectie 

van foto’s een veel ruimer fotobestand dat online raadpleegbaar is op de website van de KOKW, 

www.kokw.be. 

Praktisch 

De fototentoonstelling loopt van 13 februari tot en met 27 maart. 
 

Erfgoedhuis Hof ter Welle 

Anna Piersdreef 2 | Beveren 
 

Openingsuren: woensdag & zondag | 14 > 17 uur 

Gratis gidsbeurten op zondag 13 februari om 14.30 & 16 uur. 
Vooraf inschrijven via www.beveren.be/groepsbezoeken. 

http://www.kokw.be/
http://www.beveren.be/groepsbezoeken
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Onderstaande foto’s kan u gebruiken met vermelding copyright Herbert Smitz. 
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Meer informatie   

Boudewijn Vlegels  

Schepen van Erfgoed 

T 0475 29 26 49  

E boudewijn.vlegels@beveren.be 
 


