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Persbericht  
 

11de Water-rAnt – beleef de meest authentieke scheepssfeer van Het Eilandje  

Antwerpen dankt haar welvaart aan het water. Op het kruispunt tussen zout water van de zeeën 

en het zoete bovenstroomse water van de rivieren en de kanalen is hier het ‘A-Typische’ karakter 

ontstaan waar de wereldhaven, de stad en haar bewoners mee pronken.  

Dat karakter is eeuwenlang gevormd door de scheepvaart. Behalve het verzorgen van transport 

zijn schepen en schippers – bemanningen en bevrouwingen een onderdeel van een boeiende en 

unieke cultuur. Hun tradities, normen en waarden, maar ook hun dynamiek en  zijn de hoeksteen 

van een wervelende wereld van watererfgoed, nat en droog.  

Die wereld ontrolt zich op 27 t/m 29 september in de oude dokken rondom het MAS, in het hart 

van het Eilandje.  

 

Belangrijkste thema’s 
1. Graanzuiger / Elevator nr. 19 – getuige die de overgang van manueel labeur naar 

industriële schaalvergroting markeert.  

2. Rondvaarten naar de Droogdokken: ontsluiting van een unieke zone van havenactiviteit 

en de krijtlijnen voor een nieuw nautisch bezoekerscentrum boordevol Antwerps 

Watererfgoed. 

3. 500 jaar Van Schoonbeke: met de komst van de Kamper Kogge en tientallen re-

enactmentgroepen wordt de havensfeer van toen gecreëerd.  

4. 150 jaar Verbindingsdok: het ontstaan van het Eilandje: met de opening van dit dok werd 

de watercirkel rond het oorspronkelijke Eilandje een feit.     

 

Water-rAnt 2019 is vanouds gratis toegankelijk. In 2017 trok Water-rAnt 35000 bezoekers.  

 

Koen Kennis,  

schepen voor toerisme Antwerpen 

“Water-rAnt brengt eind september een dynamische hommage aan de relatie die de stad, de 

haven en de Schelde met elkaar hebben. Meer dan honderd authentieke schepen met 

bemanningen, rondvaarten en het contact met de watererfgoedzorgers doen appel op ons  

A-typisch karakter. En zelfs als er geen schippersbloed door uw aders stroomt, kunt u zich hier 

een weekend lang toch een matroos of kapitein voelen.”   

https://drive.google.com/open?id=1z79bo1suq5mwW2_zqFrQhPe1g4Y&usp=sharing
mailto:info@water-rant.be
http://www.water-rant.be/
https://www.instagram.com/waterrant2017/
http://www.pinterest.com/pitdejonge/water-rant-mosselevent/
https://www.facebook.com/WaterRAnt
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Water-rAnt 2019 toplocaties en schepen   
 Graanzuiger Nr. 19 sinds lang weer in Antwerpen, het stoomgevaarte uit 1927 kan bezocht 

worden in het Bonapartedok. 

 Kamper Kogge: evocatie n.a.v. 500 jaar stads en havenontwikkelaar Gilbert Van 

Schoonbeke. Welkom aan boord in het Verbindingsdok. 

 Middeleeuws ambachten kampement van De Legende en andere re-enactmentgroepen 

op de kade voor de Kogge. 

 De Gerorges Stephenson: fraai stoomschip, samengesteld uit gesloopte marien en 

passagiersschepen 

 De Jantje: een ijzeren small tall ship – topzeilschoener- waarmee inspirerende reizen 

worden gemaakt, voorheen een zeilende visserskotter 

 De Eenhoorn: wereldpremière in het Bonapartedok van 'Le Grand Vaisseau de Versailles'. 

Met dit model van een Frans Linieschip speelde de Zonnekoning in Versailles zeeslagen 

na. Replica gebouwd door een Brussels sociaal project.  

 De M921 Lobelia, een van de vijf Belgische mijnenjagers, te bezoeken in het Kattendijkdok. 

Voor opleiding van marinemensen en internationale mijnenbestrijdingsoperaties.  

 De Hr. Zm. Urania, het zeil-opleidingsschip van de Nederlandse marine waar adelborsten 

kennis maken met het zeven op zee.   

 Rondvaarten naar Droogdokken in het Kattendijkdok met geleid bezoek van de 

Droogdokkensite (MAS) en het Antwerps Watererfgoed met de watersportboot 

Hydroville, de stoomsleper Volharding en de oud stoomsleper Alphecca.  

 150 jaar Verbindingsdok + afronden van de Watercirkel Het Eilandje Buurtbewoners 

hevelen water uit het Bonapartedok naar de Schelde en maken zo de oorspronkelijke 

wateromsingeling van Het Eilandje weer rond.    

 Vlot bezoek door het publiek aan de vloot (100 schepen) rond en platbodems, old gaffers 

en classic yachts aan de steiger van Jachthaven Antwerpen Willemdok  

 Water-rAnt tent op Oostendekaai met muziek en nautische sfeer 

 35 Watererfgoed zorgers en organisaties, modelbouw en nautische verenigingen en 

instanties op de kaaien met interessante mini tentoonstellingen, scheepsvakmanschap en 

cultuur, en diverse demo’s.   

 

Water-rAnt activiteiten, deelnemerslijst, programma, plan, bereikbaarheid enz. op de 

website www.water-rant.be en op  

de Water-rAnt Facebookpagina https://www.facebook.com/WaterRAnt/ 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1z79bo1suq5mwW2_zqFrQhPe1g4Y&usp=sharing
mailto:info@water-rant.be
http://www.water-rant.be/
https://www.instagram.com/waterrant2017/
http://www.pinterest.com/pitdejonge/water-rant-mosselevent/
https://www.facebook.com/WaterRAnt
http://www.water-rant.be/
https://www.facebook.com/WaterRAnt/
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Programma 
 

Maandag 23/09/19 
Namiddag (tijdstip onder voorbehoud scheepvaartverkeer en weersomstandigheden) Aankomst 

van Graanzuiger nr 19 in Antwerpen – aanmeren in Bonapartedok.  

 

Vrijdag 27/09/2019 

• Vanaf 16 uur: de deelnemende schepen maken zich klaar voor doorvaart vanuit 

Kattendijkdok naar Verbindings-, Willem- en Bonapartedokken. 

• 17 uur tot 18 uur: Londenbrug open voor de vlootparade - doorvaart. (Gesloten voor 

wegverkeer)  

• Aansluitend Nassaubrug open voor doorvaart naar Bonapartedok. (Gesloten voor 

wegverkeer)  

• Deze invaart wordt live becommentarieerd met uitleg over de passerende schepen. 

Supporteren is zeer aanbevolen.  

  

 

Zaterdag 28/09/2019 vanaf 10 uur doorlopend tot 18 uur 
• Water-rAnt rondvaarten  

• Schepen open voor bezoek 

• Steiger Jachthaven Antwerpen / Willemdok open om schepen van dichtbij te bewonderen 

– welkom aan boord na toestemming van de schipper 

• Rondvaarten met historische of futuristische schepen – rondje Kattendijkdok. Het op- en 

afstappen is mogelijk bij Droogdokken voor bezoek aan deze site (ism. MAS, Antwerspe 

Watererfgoedorganisaties en Stormkop). Tickets bij Londenbrug. (Thema Droogdokken) 

• Demo’s scheepsambachten (modelbouw, zeilnaaien, touwwerk,…) 

• Middeleeuws ambachten kampement bij de Kamper Kogge (Thema 500 jaar Gilbert van 

Schoonbeke) 

• Groot concours troswerpen (Mis die bolder niet) 

• Verrassingsacts 

• Water-rAnt bodega en terras open op de Oostendekaai 

• Infobalie op de Oostendekaai 

• Demo Echodrone in Bonapartedok (op afstand bestuurde peilboot / Port of Antwerp) 

• Harbour View Bar op de Napoleonkaai hoek Verbindingsdok (ism Seefbier) 

• 15 u.: Sluit de watercirkel van het Eilandje (Thema 150 jaar Verbindingsdok) 

• 18 u.: schepen sluiten voor bezoek + einde rondvaarten 

  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1z79bo1suq5mwW2_zqFrQhPe1g4Y&usp=sharing
mailto:info@water-rant.be
http://www.water-rant.be/
https://www.instagram.com/waterrant2017/
http://www.pinterest.com/pitdejonge/water-rant-mosselevent/
https://www.facebook.com/WaterRAnt
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Zondag 29/09/2019 vanaf 10 uur doorlopend tot 17 uur 

• Schepen open voor bezoek 

• Steiger Jachthaven Antwerpen / Willemdok open om schepen van dichtbij te bewonderen 

– welkom aan boord na toestemming van de schipper 

• Rondvaarten met historische of futuristische schepen – rondje Kattendijkdok / op- en 

afstappen mogelijk bij Droogdokken voor bezoek aan deze site (ism. MAS, Antwerspe 

Watererfgoedorganisaties en Stormkop). Tickets bij Londenbrug. (Thema Droogdokken) 

• Demo’s scheepsambachten (modelbouw, zeilnaaien, touwwerk) 

• Middeleeuws ambachten kampement bij de Kamper Kogge (Thema 500 jaar Gilbert van 

Schoonbeke) 

• Groot concours troswerpen (Mis die bolder niet) 

• Jean sur Mer – degustatie van bewuste visrecepten. (Bewuste visweek) 

• Verrassingsacts 

• Water-rAnt bodega en terras open op de Oostendekaai 

• Infobalie op de Oostendekaai 

• Demo Echodrone in Bonapartedok (op afstand bestuurde peilboot) 

• Harbour View Bar op de Napoleonkaai hoek Verbindingsdok (ism. Seefbier) 

• 17 u: schepen sluiten voor bezoek + einde rondvaarten 

• 18 u: Nassaubrug en Londenbrug open om naar Kattendijksluis door te varen tot 19 u. 

(Gesloten voor wegverkeer). 

 

Voor de pers 
 
U bent hartelijk uitgenodigd  

Maandag 23 september bij het binnenvaren van Graanzuiger nr 19 in het Bonapartedok – tijdstip volgt later 

Vrijdag 27 september 17 uur: binnenvaren van de vloot vanuit Kattendijkdok naar Verbindingsdok, Willemdok 

en Bonapartedok ((bruggen gesloten voor wegverkeer)  

19 uur: officiële opening Water-rAnt 2019 in Water-rAnt tent op Oostendekaai  

 

Er is een persboot beschikbaar: bel 0475 90 25 24 voor afspraak.  

Copyrightfree fotomateriaal klik hier: https://bit.ly/2kEkMtg  

 

 

Water-rAnt vzw is een vrijwilligersorganisatie.  

De medewerkers willen het rijke watererfgoed van gisteren, vandaag en morgen toegankelijk te maken voor 

een zo ruim mogelijk publiek.  De focus ligt op Antwerpen, de haven en de Scheldedelta en op het droge en 

natte erfgoed. Daarnaast stimuleert Water-rAnt vzw alle initiatieven die het Antwerps watererfgoed ontsluiten 

en de toegankelijkheid tot de nautische werelden zowel op professioneel- als vrijetijdsvlak verbetert.   

https://drive.google.com/open?id=1z79bo1suq5mwW2_zqFrQhPe1g4Y&usp=sharing
mailto:info@water-rant.be
http://www.water-rant.be/
https://www.instagram.com/waterrant2017/
http://www.pinterest.com/pitdejonge/water-rant-mosselevent/
https://www.facebook.com/WaterRAnt
https://bit.ly/2kEkMtg

