PERSMEDEDELING
Een weekend boordevol haven
Slotfeest 150 jaar Schelde en Vlaamse havendag in Antwerpen
groot succes!
Antwerpen, 22 september 2013 - Antwerpen sluit twee dagen feest en een geslaagde havendag
af. Zaterdag trok het slotfeest 150 jaar Schelde ruim 23.000 bezoekers naar de Scheldekaaien
voor een indrukwekkende maritieme parade (10.000 toeschouwers) en een spetterend avondfeest
(13.000 bezoekers). De grootste sluis ter wereld werd tijdens de Vlaamse Havendag door ruim
15.000 belangstellenden bezocht. Niet verwonderlijk: dit grootse bouwproject heeft een omvang
van een halve kilometer lengte en 68 m breedte: een gigantische bouwwerf, nu nog één grote
gesloten bouwkom, binnen twee jaar de meest indrukwekkende sluis in de wereld. Ook de
terminals van PSA Antwerp en DP World kenden een groot succes met veel activiteiten en de
nodige drukte op de terreinen. Op Rechterscheldeoever trokken ook het Havencentrum Lillo en de
verschillende locaties rond het MAS heel wat bezoekers. Alles bij elkaar bracht de havendag in
Antwerpen naar schatting 20.000 mensen op de been.
Minister-president Kris Peeters en de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits
beklemtoonden op locatie Deurganckdoksluis de kracht van de Antwerpse haven voor de
tewerkstelling en de economische vooruitgang van Vlaanderen.
Antwerpen feest
Op zaterdag vond op en naast de Schelde het slotfeest plaats van 150 jaar Schelde Vrij. Niet
minder dan 220 vaartuigen voeren in een prachtige parade de Schelde op. Het klank- en
lichtspektakel aan het MAS was overweldigend. Beelden over de oude en moderne haven werden
afgewisseld met muzikale intermezzo’s die duidelijk in de smaak vielen van de naar schatting
13.000 bezoekers. Apotheose van de avond was de bevrijding van Antverpia, de stadsmaagd van
Antwerpen die al 150 jaar opgesloten zat. Inderdaad, opgesloten. De Scheldetol mag dan 150 jaar
geleden afgekocht zijn van Nederland, de bevaarbaarheid van de Schelde en de bereikbaarheid
van Antwerpen moeten een blijvende zorg voor de Antwerpenaren zijn, zo gaf de stadmaagd de
toehoorders nog mee.
Derde Vlaamse havendag
Met zachte temperatuur trotseerden de bezoekers het 3 km lange parcours langsheen 17
attractiepunten op de werf. Voor de bezoekers een buitengewone ervaring. Op het parcours
heerste duidelijk enthousiasme: “ongezien, indrukwekkend, goed om weten hoe de middelen
worden besteed en hoe deze ontwikkelingen een belangrijk steentje bijdragen aan de
economische groei van Vlaanderen.”
Tijdens de interactie met een 20-tal leerlingen van het GTI van Beveren, richting haventechniek,
maakte de ministers op de locatie Deurganckdoksluis duidelijk wat dit grote infrastructuurproject in
de toekomst (2016) kan betekenen voor jongeren die bewust voor een technische opleiding
kiezen.
De richting is een zevental jaar geleden in samenwerking met de industrie in het leven geroepen.
Dergelijke samenwerking is cruciaal om de schoolopleidingen beter te matchen met de noden en
verwachtingen van de havenindustrie. Door bedrijven nauw te betrekken zijn ze ook toetsstenen

om met hun lessen in te spelen op de praktijk en op de hoogte te blijven van de laatste technische
en technologische ontwikkelingen.
Uit de ontmoeting bleek dat de leerlingen echt wel bezig zijn met hun toekomstperspectieven. Ze
volgen de tewerkstellingscijfers in de haven op de voet. Met een aantal boeiende vragen brachten
ze ook de actualiteit aan bod. De leerlingen kregen van beide ministers een inzicht in de actuele
vragen over het statuut van arbeiders en bedienden in een havencontext. Conclusie van een
geslaagde ontmoeting: een duidelijke stimulans en een warme oproep van de ministers om bewust
te kiezen voor technische (haven)opleidingen met toekomst.
De Vlaamse havendag is een initiatief van Flanders Port Area en ingebed in Vlaanderen in Actie,
het toekomstproject van de Vlaamse regering. De terminaloperatoren PSA Antwerp en DP World
lieten de bezoekers kennismaken met hun dagelijkse activiteiten aan het Deurganckdok. .

Voor meer informatie over de Deurganckdoksluis: surf naar www.deurganckdoksluis.be
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