Onthaalpoorten en infomodules fortengordel langs Antitankgracht
Sinds enkele weken sieren verschillende onthaalpoorten de Antitankgracht ten noorden van
Antwerpen. De provincie Antwerpen ontwikkelde deze poorten in samenwerking met haar lokale
partners in het kader van haar plannen voor de Fortengordels rond Antwerpen. De onthaalpoorten
zijn een eerste stap in een grootschalig project waarbij de vele forten herwaardeerd worden in hun
historische, ecologische en maatschappelijke waarde. Fietsers, wandelaars en andere bezoekers
komen zo meer te weten over de geschiedenis en de hedendaagse invulling van de forten en hun
omgeving.
Gedeputeerde Luk Lemmens: “Een onthaalpoort is het begin- of eindpunt van een recreatieve fiets- of
wandelroute, in dit geval langs de Antitankgracht. Vanuit deze drie plaatsen kan de fortengordel
langs de Antitankgracht ontdekt worden. Dankzij het onthaalbord krijgen bezoekers info over de
vestingwerken en het omliggende landschap. De drie onthaalpoorten langs de Antitankgracht zijn
beschikbaar voor het publiek, later dit jaar zullen er ook ten zuiden van de stad informatieborden
onthuld worden.”
De provincie Antwerpen werkt aan een kaderplan voor de historische fortengordels in en
rond Antwerpen. Ze werkt hiervoor samen met de verschillende gemeenten, eigenaars en
beheerders van de forten, en ondersteunt hen in hun werking. Zo wil het
provinciebestuur de historische, ecologische en maatschappelijke waarde van de forten in
de verf zetten en waar nodig herwaarderen. Ook de beleving van elk fort als deel van de
fortengordels versterken, is een speerpunt. Vele forten hebben doorheen de jaren
immers een nieuwe rol gekregen als park, sportcentrum, cultuurhuis of natuurgebied.
Voor één van de acties werkt de provincie samen met verschillende partners aan de
inrichting van onthaalpoorten en informatieborden langs de Antwerpse fortengordels. De
provincie selecteerde in het deelgebied Antitankgracht, een deel van de buitenste
fortengordel, drie plaatsen voor een nieuwe onthaalpoort: het Fort van Stabroek, de
kruising van de Antitankgracht met het kanaal Dessel-Schoten in Sint-Job-in-‘t-Goor te
Brecht, en het Fort van Oelegem te Ranst.
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt met Europese middelen in het kader van het
INTERREG-project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’.
Voor de realisatie werkte de provincie samen met Regionaal Landschap de Voorkempen.
Rik Röttger, gedeputeerde voor Natuur en landschap: “Tussen de drie onthaalpoorten
plaatste het Regionaal Landschap de Voorkempen informatieborden op 12 punten in het
landschap. Elk bord geeft informatie over de Antitankgracht algemeen en vermeldt wat er
bijzonder is aan de natuur en het landschap in de omgeving.”
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In Stabroek aan het Fort van Stabroek omvat de onthaalinfrastructuur fietsbeugels en
een informatiebord met een zitbank en een kijkvenster dat uitzicht geeft op het fort. Rik
Frans, burgemeester van Stabroek: “Dit is een prachtig stukje natuur in een uniek
historisch kader. Als vertrekpunt voor een fikse wandeling langsheen de Antitankgracht
richting Ravenhof is dat puur genieten. Zo kom je via dat stukje natuurschoon aan de
toegangspoort van het Grenspark De Zoom “Het Ravenhof”. Dus … enorm veel
toeristische mogelijkheden.”
Tom Callens, eigenaar van het fort: “De onthaalpoort is zeker een meerwaarde voor een
bezoeker aan het fort en omgeving. Ze symboliseren de herwaardering en
herbestemming van de fortengordel waarbij gestreefd wordt naar een symbiose tussen
de toeristisch -recreatieve , de cultuur-historische en natuurwetenschappelijke aspecten
die een fort zeker verenigt. Specifiek voor het fort van Stabroek is de onthaalpoort een
geslaagd voorbeeld van privaat- publieke samenwerking.”
In Sint-Job-in-‘t-Goor stelt de Vlaamse Milieumaatschappij het perceel ter beschikking
voor de onthaalpoort. Daar geeft een trapmodule uitzicht op de kruising van de
Antitankgracht met het kanaal Dessel-Schoten. Er zijn ook fietsbeugels voorzien. … van
de gemeente Brecht: “…”
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