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BEZWAARSCHRIFT 
 

tegen het ministerieel besluit van 29 september 2021 tot voorlopige opheffing  
van de bescherming als monument van de elektrische torenkraan van de Boelwerf in Temse 

 
 

I. Feiten 
 
De Boelwerfkraan werd in 1957 gebouwd door de Machinefabriek Hensen uit Rotterdam en de firma 
Nobels Peelman uit Sint-Niklaas.1  
 
De kraan is een symbool voor een geschiedenis die heel ver in de tijd teruggaat. In 1829 richtte Bernard 
Boel in Temse een scheepstimmerwerf op, een van de vele in de streek. De werf ontwikkelde zich tot 
de Tweede Wereldoorlog gelijkaardig aan andere scheepswerven. Rond 1900 werd overgeschakeld op 
ijzerbouw en er werden voornamelijk binnenschepen gebouwd in functie van de riviervaart. Vanaf het 
midden van de twintigste eeuw verschoof de focus naar zeeschepen, en groeide de werf snel uit tot 
de belangrijkste werkgever in de streek. Vele aspecten typisch voor industrialisatie zijn in de 
geschiedenis van de werf in die periode aanwezig, zoals het ruimtegebruik, de link van de onderneming 
met de woonkern, de inmenging in de plaatselijke politiek, en het oprichten van een eigen 
beroepsschool. De Boelwerf is hierdoor niet enkel een voorbeeld van de economische bloei die 
Vlaanderen vanaf de jaren 1950 kenmerkte, maar ook van de economische en maatschappelijke 
impact van de industrialisatie.2 
 
De Boelwerf zou in 150 jaar uitgroeien tot de trots van de natie3.  Het aantal werknemers steeg tot 
3.500 en in 1958 zorgde de werf met de bouw van een helling voor dwarstewaterlating zelfs voor een 
wereldprimeur.  De onderneming groeide uit tot een middelgrote scheepswerf met wereldfaam. Het 
jubileum viel samen met de bouw van een LPG-tanker van 57.000 m³ met een zeer symbolisch 
bouwnummer: op de kop af 1500: de Petrogas II, die later onder de naam Hariette N onder de vlag van 
Singapore zou varen. 
 
De focus op zeeschepen zorgde voor een schaalvergroting qua gebouwen, infrastructuur en materieel. 
Parallel met de toenemende omvang van de schepen werden ook de kranen groter. De werf was klant 
bij de firma Hensen en bestelde er onder andere twee grote kranen. Vanwege hun ondersteunende 
rol in het productieproces werden deze kranen geplaatst aan de langs- en dwarshellingen, ze waren 
verrijdbaar om ze mobiel te gebruiken wat nodig is tijdens de bouw van een schip op een helling.4 
 
In 1982 werd de werf gedwongen het failliete Cockerill Yards uit Hoboken over te nemen. In 1986 werd 
de Hensenkraan die tot vandaag in Temse staat met de Antwerpse hijsbok Brabo van Hoboken naar 
Temse gebracht en op de werf geplaatst. Deze keer werd ze stationair op een vaste betonnen voet 
geplaatst omdat ze enkel ondersteuning moest bieden bij de afbouw van een schip waarbij het schip 
reeds in het water ligt. In 1992 ging de werf een eerste maal bankroet, gevolgd door een tweede 
faillissement in 1994.5 Zo kwam op 30 november 1994 een einde aan 165 jaar scheepsbouw aan de 
Schelde, die België en Vlaanderen internationaal op de kaart zette. Het belang van de scheepsbouw 

                                                           
1 Agentschap Onroerend Ergoed, “Opheffingsdossier: Elektrische torenkraan van de Boelwerf, monument”, juni 2021, 
<https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/326/bijlagen/1351>. 
2 Sofie Van De Wiele, “Hensenkraan Boelwerf M22”, <https://opstoapel.org/hensenkraan-m22/>. 
3 Het uitgebreide archief van de e N.V. Boelwerf Vlaanderen en rechtsvoorgangers bevindt zich in het Rijksarchief 
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-
A0512_106543_104482_DUT 
4 Sofie Van De Wiele, “Hensenkraan Boelwerf M22”, Ruimschoots Nautisch tijdschrift, juli 2021. 
5 Lieven Muësen, “Boelwerf: historiek”, whttps://opstoapel.org/historiek/boelwerf/>. 

https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0512_106543_104482_DUT
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0512_106543_104482_DUT
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blijkt ook uit het feit dat er in 2000 nog een onderzoekscommissie door het Vlaams Parlement gewijd 
werd aan de besteding van de kredieten.6 
 
De Boelwerf heeft ook een rijke vakbondsgeschiedenis. In 1981 werd er bijvoorbeeld vijf maanden lang 
gestaakt tegen de afdanking van 128 arbeiders. Het voortbestaan van de Boelwerfkraan is ook een 
eerbetoon aan syndicalisten zoals Jan Cap en Karel Heirbaut.7 
 
De terreinen van de Boelwerf werden verkocht en ontwikkeld tot woonzone en KMO-zone. De 
industriële site verdween tijdens die ontwikkeling. In 1998 ontstond het idee bij het gemeentebestuur 
om één van de toen nog drie onverkochte kranen van de Boelwerf te behouden “als blijvend 
aandenken aan ‘t verleden en typisch onderdeel van het Schelde-zicht op Temse”. De elektrische 
torenkraan M22 bleef uiteindelijk over als laatste.8  
 
Op 12 maart 2002 diende het gemeentebestuur een beschermingsaanvraag in voor deze laatste kraan 
van de Boelwerf. Bij de aanvraag argumenteerde het dat de kraan als symbool van het roemrijke 
scheepsbouwersverleden een monument op zichzelf vormde en tegelijk een blijvend 
herkenningsteken was in het landschap.9  
 
In 2004 werd de kraan beschermd als erfgoed, en in 2009 werd zij opgenomen in de Inventaris 
Bouwkundig Erfgoed.10  
 
De Boelwerfkraan is een van de weinige relicten die van de Boelwerf bewaard zijn, en staat als 
beschermd monument symbool voor het rijk industrieel verleden van de streek. Nu de bescherming 
van de Boelwerfkraan ter discussie staat, komt ook het verhaal achter de kraan in het gedrang.  
 
 

II. Het belang van de Boelwerfkraan 
 
1. Industrieel-archeologische en landschapswaarde 

 
De Boelwerfkraan heeft een belangrijke industrieel-archeologische waarde.  
 
De kraan werd gebouwd in 1957 door de firma Machinefabriek Hensen uit Rotterdam. Hensen was 
een gerespecteerde firma die wereldwijd kranen leverde voor gebruik in havens en op scheepswerven. 
De kraan is een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957, en bestaat zowel 
uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie. Het is een voorbeeld van een type 
torenkraan dat op grote scheepswerven courant gebruikt werd.11 
 
De Boelwerfkraan is waardevol vanwege haar ouderdom, de representativiteit voor kranen uit die tijd, 
en tegelijk haar unieke karakter vanwege de aanpassing aan stationair gebruik op een scheepswerf.12  
 

                                                           
6 “Tegelijk besliste het Vlaams Parlement destijds dat de Vlaamse scheepsbouw niet ten onder mocht gaan. Daarbij kreeg de 
herstructurering van de Boelwerf de meeste aandacht.” https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1999-2000/g291-
6.pdf 
7 https://acwvisie.wordpress.com/2010/06/21/film-zolang-de-scheepsbouwers-zingen/ 
8 Op Stoapel vzw, “Laatste ode aan de voormalige scheepsbouwers van de boelwerf?”, <https://opstoapel.org/standpunt-
de-kraan/>. 
9 Agentschap Onroerend Ergoed, “Opheffingsdossier: Elektrische torenkraan van de Boelwerf, monument”, juni 2021, 
<https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/326/bijlagen/1351>. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Sofie Van De Wiele, “Hensenkraan Boelwerf M22”, <https://opstoapel.org/hensenkraan-m22/>. 
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Het Agentschap Onroerend Erfgoed beschermde in het verleden reeds andere gelijkaardige kranen in 
Antwerpen. Ook in Gent en Brussel worden dergelijke kranen omwille van hun intrinsieke en 
landschappelijke erfgoedwaarde gewaardeerd.13 
 
Verder is de Boelwerfkraan een belangrijk landschappelijk relict. De kranen van Boelwerf vormden 
decennialang een iconisch landmark voor het verkeer dat over de Scheldebrug bij Temse reed. Daar 
waar de schepen die langsheen de oever in afwerking lagen steeds wisselden, zorgen de kranen voor 
standvastigheid in de skyline van Temse. Ook voor vele anderen is het beeld van Temse onlosmakelijk 
met de kranen verbonden. Zo werd dit iconische zicht al vastgelegd door vele fotografen en schilders.14  
 
De waarde van de kraan in het landschap werd eveneens bevestigd door de Vlaamse Commissie 
Onroerend Erfgoed: “Als visuele baken langs de Schelde is de kraan bovendien beeldbepalend in het 
vernieuwde stadsbeeld. Zonder de kraan wordt de historische gelaagdheid uitgewist en de omgeving 
gebanaliseerd.”15 
 

2. Sociaal-culturele waarde 
 

De Boelwerfkraan heeft eveneens een belangrijke sociaal-culturele waarde. De kraan is de laatste 
resterende materiële getuige van de Boelwerf, de bekende scheepswerf die reeds in 1829 werd 
opgericht en in 1996 is stilgevallen. 
 
De Boelwerf was voor Temse een industrieel, sociaal en economisch belangrijk bedrijf dat steeds zeer 
veel mensen tewerkgesteld heeft en het hart vormde van het economische leven. Het is als dusdanig 
in het collectief geheugen van de lokale gemeenschap opgenomen. 
 
De Boelwerfkraan is een symbool van deze rijke geschiedenis. De firma Hensen, die de kraan 
vervaardigde, leverde aan de twee Vlaamse scheepswerven die zeeschepen bouwden: Boelwerf en 
Cockerill Yards. De kraan vertegenwoordigt een fase in het bestaan van beide werven, namelijk de 
periode 1982-1994, toen beide locaties als één grote werf functioneerden. Ze doet vanuit die optiek 
niet alleen dienst als een getuige van de (gedwongen) schaalvergroting en de toenemende 
concurrentie vanaf de jaren 1980, die tot verdere rationalisering noopte, maar ook van de uiteindelijke 
teloorgang van de scheepsbouw in Vlaanderen.16 
 
Dat de kraan in oorsprong niet vervaardigd was voor de Boelwerf doet dan ook geen afbreuk aan de 
erfgoedwaarden die aan de basis liggen van de bescherming. Het was immers gebruikelijk om 
industriële installaties in te zetten op verschillende sites. De torenkraan is meermaals van plaats 
verhuisd en kwam oorspronkelijk van de site van Cockerill. Het feit dat de kraan vanaf een andere werf 
is overgebracht naar Temse draagt bij aan het vertellen van de geschiedenis van de scheepswerven in 
Vlaanderen.17 
 
De kraan is voor vele gewezen scheepsbouwers en hun nabestaanden een belangrijk symbool. De 
kraan is een eerbetoon aan de duizenden personen die op de Boelwerf mee de sociale geschiedenis 
van Vlaanderen hebben geschreven. Deze arbeidskrachten kwamen niet alleen uit de directe omgeving 
van de Boelwerf maar uit heel Vlaanderen, België en het buitenland. 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Advies VCOE 2021 018 van 16 juni 2021 over de voorlopige opheffing van de bescherming als monument van de 
elektrische torenkraan van de Boelwerf in Temse, naar aanleiding van de adviesvraag van Minister Matthias Diependaele 
van 1 Juni 2021, p.2.  
16 Sofie Van De Wiele, “Hensenkraan Boelwerf M22”, <https://opstoapel.org/hensenkraan-m22/>. 
17 VAN DER WEE B. 2016: “Elektrische Torenkraan Temse, Beheersplan”, 
<https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/194>. 
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Hun tastbare en massale aanwezigheid op deze plaats en hun leef- en werkervaring heeft mee 
aanleiding gegeven tot de groei en het bestaan van de sociale staat.  De sociale staat is mede een 
gevolg van de decennialange sociale actie in de twintigste eeuw door de werknemers en de 
werknemersbeweging, in het bijzonder deze uit de scheepvaartindustrie.18 In dezelfde sociale staat, 
die de welvaart ook nu nog poogt te verdelen over een bredere groep van de bevolking, verwierven 
de sociale organisaties  en vakorganisaties  een bijzondere opdracht. Ze zijn de historische behoeders 
ervan. De Kraan van Temse  staat symbool voor het belangrijk aandeel in de strijd voor de sociale 
staat  van de werknemersbeweging  van de scheepvaartindustrie. Vanuit dit perspectief bezien, zijn 
ook de representatieve vakorganisaties moreel en historisch betrokken bij het behoud van het sociale 
erfgoed, dat aan voornoemde strijd herinnert.  
 

Bij de viering van het 150-jarig bestaan in 1979 telde de Zaat 3.000 werknemers. Een aanzienlijk deel 
van hen waren uiteraard Temsenaren. In dezelfde periode groeide ook de syndicale afvaardiging uit 
tot een inspirerend voorbeeld voor het strijdsyndicalisme in België. De boegbeelden van deze 
stroming, Jan Cap (ACV) en Karel Heirbaut (ABVV), kregen nationale bekendheid.19 

 
De bescherming van de kraan sinds 2004, en erkenning als bouwkundig (industrieel) erfgoed in 2009 
heeft voor velen bevrijdend gewerkt, en benadrukt de trots op een gezamenlijk verleden.20  
 
Voor sommigen was dit een belangrijk deel van de verwerking van een rouwproces na de sluiting van 
de Boelwerf. Met de aandacht voor de industriële zeescheepsbouw maakte de pijn van het 
faillissement plaats voor een gevoel van trots door dit waardevol erfgoed in een positief 
cultuurhistorisch perspectief te plaatsen.21 
 
De kraan is bovendien van bovenlokaal belang. De Boelwerf was een scheepswerf met wereldfaam. 
Als een van de meest zichtbare relicten is de kraan de meest zichtbare getuige van een nijverheid die 
niet alleen in Temse werd beoefend, maar evenzeer in andere plaatsen in Vlaanderen, zoals 
Antwerpen, Kruibeke, Dendermonde, Boom, Gent,…22 Het is dan ook een monument dat herinnert aan 
het rijke industriële verleden van Vlaanderen, en een belangrijk deel uitmaakt van onze geschiedenis.  
 
Er is een belangrijk draagvlak voor het behoud van de Boelwerfkraan zoals blijkt uit de meer dan 2.100 
handtekeningen die sinds de zomer van 2021 verzameld werden door het Platform ‘Scheepsbouwers 
en hun kraan’ gesteund door het ABVV, het ACV, het ACLVB, TESAMEN, Vooruit, PVDA en Groen.23 
 
De kraan is het laatste zichtbare authentieke relict dat aan Boelwerf herinnert. Andere resterende 
gebouwen werden namelijk gestript en onherkenbaar opnieuw ingevuld. Het verwijderen van de kraan 
uit het landschap van Temse zou een definitieve breuk met het erfgoed van Boelwerf betekenen. 
 

III. Bezwaren 
 

                                                           
18 https://nl.wikipedia.org/wiki/Boelwerf 
19 https://nl.wikipedia.org/wiki/Boelwerf 
20 Op Stoapel vzw, “POSES: Project-Ons-Scheepsbouw-Erfgoed-Scheldeland”, december 2016, p. 4, beschikbaar op: 
<http://docplayer.nl/33551164-Project-ons-scheepsbouw-erfgoed-scheldeland.html>. 
21 Ibid. 
22 Sofie Van De Wiele, “Hensenkraan Boelwerf M22”, Ruimschoots Nautisch tijdschrift, juli 2021. 
23 De electronische versie van de petitie vindt u hier: 
<https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/gemeente_temse_vlaamse_overheid_kraan_op_exboelwerf_moet_blijv
en/?fCTzNob&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1211164-
kraan_op_exboelwerf_moet_blijven&utm_term=fCTzNob%2Bnl&fbogname=Andre&fbclid=IwAR0wwmwOoY0PH-
0bXKFb95jgGEx23Jooqm6EcMPrg296V2UJ-cPnkUYfD1w>. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndicale_afvaardiging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boelwerf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boelwerf
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Verzoeker zet hierna de bezwaren uiteen tegen het ministerieel besluit van 29 september 2021 tot 
voorlopige opheffing van de bescherming als monument van de Boelwerfkraan (hierna ook het 
bestreden besluit genoemd). 
 
Kort gezegd komen deze erop neer dat er geen wettige redenen voorhanden zijn voor de opheffing 
van de bescherming van de Boelwerfkraan. Ook is het bestreden besluit niet goed gemotiveerd. 
 
(eigen onderlijning in citaten) 
 

1. De regelgeving 
 

Artikel 6.2.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bepaalt limitatief de vijf gevallen 
waarin de Vlaamse Regering het besluit tot definitieve bescherming geheel of gedeeltelijk kan wijzigen 
of opheffen: 
 

“1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren 
gegaan; 
2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de 
erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang; 
3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; 
4° het goed beheer vereist de toevoeging van gegevens zoals vermeld in artikel 6.1.14, 7° tot 
en met 9°. 
5° de toevoeging als bijlage van een lijst van cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken 
van een beschermd goed als vermeld in artikel 6.1.4, § 2, tweede lid, 3°, of de aanpassing van 
een lijst van cultuurgoederen is noodzakelijk.” 
 

Verzoeker wijst ook op de definitie van de materiële motiveringsplicht zoals die in vaste rechtspraak 
van de Raad van State naar voren komt: 

 
“De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke bestuurshandeling rechtens aanvaardbare 
motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijk bestaande 
en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid door het bestuur werden 
vastgesteld. Bovendien moet de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct en 
zorgvuldig beoordelen en op grond van deze gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen” (vaste 
rechtspraak Raad van State, zie bv. R.v.St. 19 augustus 2016, nr. 235 644) 
 

2. Geen wettige redenen voorhanden 
 
Het bestreden ministerieel besluit vermeldt geen wettige reden voor het opheffen van de bescherming 
van de Boelwerfkraan.  
 
Verzoeker overloopt de mogelijkheden tot opheffing die in het decreet bepaald zijn hieronder. 
 
 
 
 

2.1. Geen onherstelbare aantasting van de erfgoedwaarden 
 
De eerste mogelijkheid om de bescherming op te heffen is de onherstelbare aantasting van de 
erfgoedwaarden van het beschermde goed (artikel 6.2.1, 1° Onroerenderfgoeddecreet). Volgens de 
parlementaire voorbereiding gaat het over situaties waarbij de erfgoedwaarden ernstig zijn aangetast 
of verloren zijn gegaan door een oorzaak, die niet kan worden toegeschreven aan de 
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zakelijkrechthouder(s) of gebruiker(s) van het goed sinds de voorlopige bescherming. Het gaat in dit 
geval om een ernstige (onvrijwillige) aantasting van de erfgoedwaarden, zoals na een calamiteit 
(brand, natuurramp enzovoort). 
 
In de behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige opheffing van de 
bescherming als monument van de elektrische torenkraan van de Boelwerf in Temse (bijlage 3 in het 
dossier rond de opheffing) stelt de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (verder de VCOE of 
commissie genoemd)  dat de erfgoedwaarden van de Boelwerfkraan nog steeds aanwezig zijn. 
 
In tegenspraak daarmee betwist men in het bestreden besluit deze erfgoedwaarden toch: “Het 
college24 geeft daarbij aan dat de torenkraan geen echte kraan van de Boelwerf is. Hierdoor speelde ze 
als object geen representatieve rol in het verleden van Temse of van de Boelwerf.” 
 
Het college van Burgermeester en Schepenen (verder het college) maakt echter op geen enkele manier 
aannemelijk gemaakt dat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar aangetast of 
verloren zouden zijn gegaan. Sinds de bescherming is de torenkraan één van de laatste relicten die 
herinnerden aan de Boelwerf, en momenteel is de kraan het enige bouwsel dat nog herinnert aan de 
rijke geschiedenis van de Boelwerf. De grote kraan is het enige wat vandaag nog rest van de Boelwerf. 
De 'Zaat', zoals de werf in de volksmond heette, is nu een residentiële wijk. 
 
 
Verzoeker verwijst naar het ongunstig advies25 uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend 
Erfgoed (verder de VCOE of commissie genoemd)  op 16 juni 2021. De VCOE stelt in de eerste plaats 
vast dat de erfgoedwaarden van de Boelwerfkraan niet onherstelbaar aangetast of verloren zijn. 
Volgens de commissie blijven de erfgoedwaarden, -elementen en -kenmerken op basis waarvan de 
bescherming in 2004 werd vastgelegd tot op heden intact.  
 
 

2.2. Geen noodzakelijke verplaatsing en geen aanpassing van de bescherming inzake beheer of 
cultuurgoederen 

 
In een tweede, vierde en vijfde geval is een gehele of gedeeltelijke opheffing mogelijk, wanneer de 
verplaatsing van het beschermd goed voor het behoud ervan noodzakelijk is. Voor de torenkraan van 
de Boelwerf dient er geen noodzakelijke verplaatsing van de kraan (artikel 6.2.1, 2°) of aanpassing van 
de bescherming inzake beheer (artikel 6.2.1, 4° Onroerenderfgoeddecreet) of cultuurgoederen (artikel 
6.2.1, 5° Onroerenderfgoeddecreet) te gebeuren. 
  

                                                           
24 het college van Burgemeester en Schepenen 
25 https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018 Advies opheffing bescherming Temse 
elektrische torenkraan.pdf 
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2.3. Geen redenen van algemeen belang 
 

2.3.1. Algemeen 
 
Artikel 6.2.1, 3° van het Onroerenderfgoeddecreet staat de gehele of gedeeltelijke wijziging of 
opheffing van een bescherming omwille van het algemeen belang toe.  
 
De parlementaire voorbereiding stelt daarbij het volgende: "door een wijzigende context kan het 
algemeen belang immers geëvolueerd zijn ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de 
bescherming. Van deze mogelijkheid zal voornamelijk gebruik worden gemaakt om tot een ruimtelijke 
afweging te kunnen komen. Op die manier kunnen verschillende (ruimtelijke) belangen tegenover 
elkaar worden afgewogen om zo het algemeen belang te vrijwaren. Uiteraard mag deze mogelijkheid 
geen vrijgeleide zijn om het belang van de bescherming te ondermijnen. Daarom wordt de procedure 
voor het wijzigen of opheffen van een bescherming uitgebreid".  
 
Verder is het voor een correcte motivering van een beslissing tot opheffing van de bescherming in het 
algemeen belang nodig om concreet te omschrijven wat dit belang inhoudt en hoe het gediend wordt 
door de beslissing: 
 
“De overheid kan er niet mee volstaan, naar dit algemeen begrip [het algemeen belang] te verwijzen 
zonder het concreet te omschrijven. Omdat het algemeen belang als basismotief geldt voor elke 
overheidsbeslissing, kan het voor een specifieke beslissing niet als voldoende redengeving gelden: de 
overheid moet aantonen hoe het algemeen belang erdoor wordt gediend.” (D. MAREEN, “Het 
motiveringsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (ed.); Beginselen van behoorlijk bestuur, 
Brugge, Die Keure, 2006, 138.) 
 

2.3.2. Financieringsmogelijkheden kunnen geen reden zijn om op basis van het algemeen 
belang over te gaan tot opheffing van een bescherming 

 
Het algemeen belang kan in geen enkel geval worden verantwoord op basis van financiële middelen, 
hoge restauratiekosten en een beperkte subsidiëring. Anders geformuleerd mogen de kosten voor 
beheer en onderhoud van waardevol erfgoed en een gewijzigde subsidiëring geen aanleiding zijn om 
zonder meer een opheffing van de bescherming te vragen.  
 
De voornaamste reden die in het bestreden besluit vermeld wordt is echter louter financieel:  
 
“Het college geeft aan dat de zware restauratiekost, de gereduceerde subsidiëring en de daardoor 
veroorzaakte onverwachte meerkost samen met het besef dat de kosten voor restauratie en 
onderhoud van de kraan nooit zullen eindigen, de opheffing van de bescherming onontkoombaar 
maken. Het restaureren en terug operationeel maken van de kraan heeft volgens het college geen 
meerwaarde. De liefhebbers van de technische aspecten van de havenkraan zullen volgens hen eerder 
de collectie havenkranen van de stad Antwerpen bezoeken dan die van Temse. Over de financiering 
van de restauratie stelt het college zich nog de vraag of de kost maatschappelijk te verantwoorden is, 
gezien de  grote financiële uitdagingen die de gemeente nog wachten de komende jaren. Het 
gemeentebestuur betaalde tot nu 125.000 euro voor de prestaties van het architectenbureau. Een her- 
of nevenbestemming van de kraan is volgens het college uitgesloten, zowel om redenen van veiligheid 
als van budget.” 
 
Ook de VCOE merkte in haar advies op dat de aanvraag tot opheffing hoofdzakelijk kadert in financiële 
overwegingen. In de behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige opheffing 
van de bescherming als monument van de elektrische torenkraan van de Boelwerf in Temse (bijlage 3 
in het dossier rond de opheffing) antwoordt men hierop dat het ministerieel besluit de opheffing niet 



8 
 

motiveert “vanuit financiële overwegingen of vanuit een gebrek aan mogelijkheden tot her- of 
nevenbestemming of vanuit verwaarlozing of gebrek aan onderhoud, maar vanuit een gewijzigd 
algemeen belang”.  
 
Dit is echter totaal ongeloofwaardig. 
 
De VCOE verwijst in haar ongunstig advies naar een inspectie door Monumentenwacht in 2018 die 
uitwees dat de Boelwerfkraan structureel in vrij goede staat verkeerde, maar dat een globale 
restauratie zich door langdurig gebrek aan onderhoud opdringt.  
 
Het recente, in 2016 goedgekeurde beheersplan voor de kraan stelde een eenmalige totaalrestauratie 
voorop in functie van de restlevensduur, gevolgd door periodiek onderhoud. Deze totaalrestauratie 
werd uitgesteld en is tot op heden niet uitgevoerd.26  
 
Men kan niet de eigen fout inroepen als argument, maar dat is wel wat het college van Burgemeester 
en Schepenen in dit dossier doet: de kraan werd niet onderhouden, waardoor de renovatiekosten zijn 
opgelopen, en nu wordt op basis van die verhoogde kost de opheffing van de bescherming gevraagd. 
 
Het lijkt er bovendien op dat het college er zelf schuld aan heeft dat slechts een renovatiepremie werd 
toegekend van 60 % in plaats van 80 % (zie verder). 
 
Wat de actuele bouwfysische toestand van de kraan betreft, beperkt de motivering voor de opheffing 
zich tot ‘verontrustende signalen’ die het schepencollege ontving over de stabiliteit en loskomende 
delen. Deze signalen worden niet geobjectiveerd d.m.v. bewijsmateriaal. 
 
De financiële argumenten van het college zijn niet doorslaggevend om over te gaan tot opheffing van 
de bescherming van de Boelwerfkraan. 
 

2.3.3. Het actiefbehoudsbeginsel werd geschonden 
 
Het college heeft langdurig en op manifeste wijze het actiefbehoudsbeginsel geschonden (artikel 6.4.1 
Onroerenderfgoeddecreet; op de niet naleving hiervan staan straffen, artikel 11.2.2 
Onroerenderfgoeddecreet).  
 
Volgens dit principe houden de zakelijkrechthouders en gebruikers van een beschermd goed het in 
goede staat door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en 
onderhoudswerken uit te voeren.  
 
De parlementaire voorbereiding benadrukt: ‘In geen geval kan verwaarlozing of gebrek aan onderhoud 
door de (huidige of vorige) zakelijkrechthouder of beheerder aanleiding geven tot een wijziging of 
gehele of gedeeltelijke opheffing van de bescherming’.27 
 
Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat regulier onderhoud en nodige herstellingswerken lange 
tijd uitblijven tot duurdere restauratiewerken de vraag naar instandhouding opwerpen, zoals door de 
VCOE terecht wordt opgeworpen.  
 
Het VCOE stelt in zijn advies m.n. dat “[…] kosten voor beheer en onderhoud van waardevol erfgoed en 
gewijzigde subsidiëring hieromtrent geen aanleiding mogen zijn voor de zakelijkrechthouder of 

                                                           
26 https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-
2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf 
27 Parl. St. Vl. Parl. 2021-13, nr. 1901/1, 60-61.   

https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf
https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf
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gebruiker – en in zonderheid een openbaar bestuur – om zonder meer een opheffing van bescherming 
te vragen. Conform het Onroerenderfgoeddecreet blijft het actiefbehoudsbeginsel te allen tijden 
gelden. In geen geval kan het volgens de commissie de bedoeling zijn dat regulier onderhoud en nodige 
herstellingswerken lange tijd uitblijven tot duurdere restauratiewerken de vraag naar instandhouding 
opwerpen. Ook de parlementaire voorbereiding benadrukt: ‘In geen geval kan verwaarlozing of gebrek 
aan onderhoud door de (huidige of vorige) zakelijkrechthouder of beheerder aanleiding geven tot een 
wijziging of gehele of gedeeltelijke opheffing van de bescherming’. Bijgevolg is de commissie van 
oordeel dat (gebrek aan) financieringsmogelijkheden niet doorslaggevend zijn om op basis van het 
algemeen belang over te gaan tot opheffing van een bescherming. Bovendien bestaat de vrees dat 
dergelijk precedent sommige eigenaars en zakelijkrechthouders zal aanzetten tot verwaarlozing van 
hun beschermd goed. In die zin oordeelde het Hof van Cassatie dat de verplichting tot het in goede 
staat behouden van een beschermd monument door het uitvoeren van de nodige instandhoudings- en 
onderhoudswerken niet afhankelijk is van een eventuele financiële tegemoetkoming of subsidiëring in 
het kader van een restauratie.”28 
 
De commissie verwijst zoals geciteerd naar rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat oordeelde dat 
de verplichting tot het in goede staat behouden van een beschermd monument door het uitvoeren 
van de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken niet afhankelijk is van een eventuele financiële 
tegemoetkoming of subsidiëring in het kader van een restauratie.29 
 
Door jaren en jaren te wachten om eenvoudige herstellingswerken uit te voeren is de kraan nu toe aan 
een grondigere renovatie. Uit het opheffingsdossier30 blijkt dat het laatste onderhoud van de kraan 
dateert van 1989, oftewel van 32 jaar geleden. Het college kan zich niet beroepen op haar eigen 
stilzitten en nadien op basis van de toenemende kosten, waar ze zelf mee de verantwoordelijkheid 
voor draagt, de opheffing van de bescherming vragen.  
 

2.3.4. Geen sprake van een gewijzigde context  
 
Het bestreden besluit geeft onder de hoofding ‘Motivering’ een overzicht van de geschiedenis van de 
Boelwerfkraan, tot en met de bescherming ervan als monument bij M.B. van 22 juni 2004.  
 
Nadien wordt omschreven hoe het restauratiedossier van de kraan verliep. Dit begint met de inspectie 
door Monumentenwacht in 2010, waarbij vastgesteld werd dat er relatief kleine 
herstellingswerkzaamheden moesten gebeuren. In 2012 werd de stabiliteit van de kraan onderzochten 
in 2013 werd een onderhoudspremie toegekend voor materiaal-technisch onderzoek van de kraan. In 
2014 werd een renovatiedossier opgemaakt. Het dossier kwam volgens de toenmalige regelgeving in 
aanmerking voor een premiepercentage van 80%. In 2016 werd het beheersplan voor de kraan 
goedgekeurd en was het renovatiedossier klaar. De gemeente Temse diende het renovatiedossier voor 
een erfgoedpremie echter pas in op 30 april 2018.  
 
Het bestreden besluit gaat nogal cryptisch verder: “Het dossier werd niet tijdig behandeld.” Uit het 
opheffingsdossier31 blijkt dat de gemeente Temse nagelaten heeft het dossier tijdig te vervolledigen. 
Hierdoor viel het dossier onder de gewijzigde premieregelgeving die op 1 januari 2019 in werking trad, 
waardoor het premiepercentage zakte naar 60%. In 2019 deed de gemeente Temse een oproep om 
toch het hogere premiebedrag te krijgen, maar “er was geen rechtsgrond om het dossier onder de 
oude premieregelgeving te behandelen” (wat het idee dat de gemeente een fout beging versterkt).  
 

                                                           
28 https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-
2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf 
29 Cass. 25 oktober 2011, TBO 2021, afl. 4, 147.   
30 https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/326 
31 Idem. 

https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf
https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf


10 
 

Uiteindelijk volgde op 12 april 2021 de aanvraag tot opheffing van de bescherming van de 
Boelwerfkraan. 
 
Volgens het college, daarin gevolgd door de minister, zou door de gewijzigde context het algemeen 
belang van de Boelwerfkraan geëvolueerd zijn ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de 
bescherming. Het college geeft aan dat het landschap rond de Boelwerfkraan vernieuwd is en dat het 
erfgoed van de Boelwerf sindsdien op uiteenlopende manieren zou zijn gekoesterd en in stand 
gehouden. Bovendien zou het draagvlak dat er op het moment van de bescherming was voor het 
behoud van het monument, vandaag veel minder bestaan. 
 
Het college toont dit op geen enkele manier concreet en objectief aan.  
 
Verzoeker betwist de gewijzigde context en de evolutie van het algemeen belang in die mate dat een 
opheffing van de bescherming verantwoord zou zijn.  
 
Het ministerieel besluit van 22 juni 2004 ter bescherming als monument van de Boelwerfkraan 
concretiseerde het algemeen belang “door het gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang 
van de volgende intrinsieke waarden: 
 

- De industrieelarcheologische waarde van het monument wordt als volgt omschreven: als 
typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een 
vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. 
Tevens is het een voorbeeld van een type torenkraan dat op grote scheepswerven courant 
gebruikt werd. 

- De sociaal-culturele waarde, in casu de maatschappelijke betekenis van het monument wordt 
als volgt omschreven: als laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 
stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht, die uitgroeide tot een industrieel, 
sociaal en economisch belangrijk bedrijf en als dusdanig in het collectief geheugen van een 
gemeenschap is opgeslagen.” 

 
Nog in 2016 stelde het goedgekeurde beheersplan voor de Boelwerfkraan: ‘De torenkraan in Temse is 
meermaals van plaats verhuisd en kwam oorspronkelijk van de site van Cockerill. Critici kunnen stellen 
dat de torenkraan daarom geen ‘echte’ kraan van de Boelwerf is, maar het is echter wel de enige die 
nog overblijft van het Boelwerf-verleden. Meer nog, het feit dat de kraan vanaf een andere werf is 
overgebracht naar Temse draagt bij aan zijn geschiedenis en vertelt het verhaal van de vele 
scheepswerven langs de Schelde.’  
 
In 2018 diende het college zoals vermeld een subsidiedossier in voor de restauratie van de 
Boelwerfkraan. 
 
Toen bleek dat er slechts een subsidie van 60% zou kunnen worden uitgekeerd deed de gemeente 
Temse in 2019 nog een oproep om toch het hogere premiebedrag te krijgen. 
 
Gedurende de hele periode vanaf de bescherming in 2004 tot in het jaar 2019 was het college dus 
overtuigd van het algemeen belang van de Boelwerfkraan, de noodzaak om deze te renoveren, en het 
draagvlak voor de blijvende bescherming ervan. 
 
Het bestreden besluit toont niet aan waarom er slechts twee jaar later sprake zou zijn van een 
gewijzigde context die de opheffing van de bescherming kan verantwoorden. 
 
Dat er sprake zou zijn van een gewijzigde context wordt terecht tegengesproken door de VCOE. Zij stelt 
dat als nog bewaard typevoorbeeld van een elektrische torenkraan die op grote scheepswerven 
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courant gebruikt werd dit relict uit 1957 een ‘industrieel-archeologische waarde’ heeft. Daarnaast stelt 
de commissie vast dat ook de bij bescherming toegekende ‘sociaal-culturele waarde’ actueel bleef: 
“Hoewel de site van de in 1994-96 stilgevallen scheepswerf vandaag nog weinig herkenbaar is en de 
directe omgeving werd ontwikkeld tot woon- en KMO-zone met recente hoogbouw, is de torenkraan 
ook in deze gewijzigde context de enige resterende materiële getuige van dit belangrijke industriële 
verleden van de gemeente. Als visuele baken langs de Schelde is de kraan bovendien beeldbepalend in 
het vernieuwde stadsbeeld. Zonder de kraan wordt de historische gelaagdheid uitgewist en de 
omgeving gebanaliseerd.” 
 
De VCOE stelt in zijn negatief advies inderdaad dat “Als nog bewaard typevoorbeeld van een elektrische 
torenkraan die op scheepswerven courant gebruikt wordt heeft dit relict uit 1957 een ‘industrieel-
archeologische waarde’. Daarnaast stelt de commissie vast dat ook de bij de bescherming toegekende 
‘sociaal-culturele waarde’ actueel bleef. Hoewel de site van de in 1994-96 stilgevallen scheepswerf 
vandaag nog weinig herkenbaar is en de directe omgeving werd ontwikkeld tot woon- en KMO-zone 
met recente hoogbouw, is de torenkraan ook in deze gewijzigde context de enige resterende materiële 
getuige van dit belangrijke industriële verleden van de gemeente. Als visuele baken langs de Schelde is 
de kraan bovendien beeldbepalend in het vernieuwde stadsbeeld. Zonder de kraan wordt de historische 
gelaagheid uitgewist en de omgeving gebanaliseerd. Het behoud van dit onroerend erfgoed mag 
volgens de commissie dan ook niet ontbreken in een integrale erfgoedbenadering die tevens de 
roerende en immateriële aspecten bevat waar het schepencollege naar verwijst. De commissie is 
daarom van oordeel dat het algemene belang – zoals bedoelt in art. 6.2.1, 3° van het 
Onroerenderfgoeddecreet – en de context van de torenkraan niet in die mate geëvolueerd zijn dat een 
opheffing gerechtvaardigd is. De parlementaire voorbereiding van het Onroerenderfgoeddecreet – die 
de voorafgaandelijke discussie rond het decretale kader vat – waarschuwt uitdrukkelijk dat de 
mogelijkheid tot opheffing geen vrijgeleide mag zijn om het belang van een bescherming te 
ondermijnen.”32   
 
Verzoeker sluit zich aan bij het oordeel van de VCOE  in die zin dat het algemene belang - zoals bedoeld 
in artikel 6.2.1, 3° van het Onroerenderfgoeddecreet - en de context van de Boelwerfkraan niet in die 
mate geëvolueerd zijn dat een opheffing gerechtvaardigd is. 
 

3. Verdere gebreken in de motivering 
 
Zoals eerder werd vermeld houdt de materiële motiveringsplicht in dat er voor elke bestuurshandeling 
rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan. Het bestuur moet die motieven met de vereiste 
zorgvuldigheid vaststellen, alvorens in alle redelijkheid tot een beslissing te komen. 
 
De memorie van toelichting bij het Onroerenderfgoeddecreet, meer bepaald het onderdeel over 
artikel 6.2.433 vermeldt dat bij een wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit altijd het advies 
van de VCOE wordt ingewonnen nog voor de ondertekening van het besluit tot voorlopige opheffing 
of wijziging, en dat de Vlaamse Regering kan dit advies enkel naast zich neer kan leggen mits motivatie 
van deze beslissing. 
 
In aanvulling op de hierboven reeds opgesomde gebreken in de motivering wijst verzoeker erop dat 
het bestuur onzorgvuldig omgesprongen is met het nochtans zeer goed onderbouwde advies van de 
VCOE. Er werd niet op alle elementen geantwoord. Hierdoor is de materiële motiveringsplicht des te 
meer geschonden.  

                                                           
32 https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-
2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf 
33 Memorie van toelichting bij het Onroerenderfgoeddecreet, Parl. St. Vlaams Parlement 2012-2013, nr. 1901/1, 62 of 
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2018-11/20130712_OEdecreet_Memorie%20%282%29.pdf, 62  

https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf
https://sarovlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VCOE-2021018%20Advies%20opheffing%20bescherming%20Temse%20elektrische%20torenkraan.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2018-11/20130712_OEdecreet_Memorie%20%282%29.pdf
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Verzoeker haalt de volgende voorbeelden aan: 
 

- Het college veegde de optie om de Boelwerfkraan te restaureren en terug operationeel te 
maken, en er een her- of nevenbestemming aan te geven, van tafel door blootweg te poneren 
dat dit geen meerwaarde zou bieden en omwille van veiligheids- en budgettaire redenen. De 
VCOE stelt in haar advies vast dat deze mogelijkheid eigenlijk niet werd onderzocht, terwijl dit 
nochtans een eigen financiering zou kunnen genereren voor het onderhoud van de kraan. Het 
bestreden besluit repliceert niet op deze kritiek van de VCOE. 

- De VCOE dringt in haar advies nadrukkelijk aan op een integrale erfgoedbenadering. Het 
college roept in dat een breder beleidskader geen vereiste is voor haar ad-hocaanvraag tot 
opheffing van de bescherming, en is uiteraard ook niet bevoegd voor dat kader. Echter, de 
Vlaamse overheid is dat wel, maar opnieuw volgt er in het bestreden besluit geen enkele 
reactie op de terechte bezorgdheid van de VCOE. 

- In het advies van de VCOE wordt gewaarschuwd voor een precentseffect waarbij andere 
eigenaars van monumenten eveneens hun beschermde goed zouden gaan verwaarlozen om 
vervolgens de opheffing van de bescherming ervan te kunnen vragen. Ook dit element wordt 
genegeerd. 

 
4. Samenvatting 

 
De Boelwerfkraan is de enige resterende materiële getuige van het belangrijke industriële verleden 
van de gemeente Temse. 
 
De aanvraag van de gemeente tot opheffing van de bescherming is hoofdzakelijk gebaseerd op 
financiële overwegingen, die geen wettige reden zijn volgens het Onroerenderfgoeddecreet. Een 
zware restauratiekost, een verminderde subsidie of ‘verontrustende signalen over de stabiliteit’ 
kunnen geen opheffing verantwoorden.  
 
Het college beweert de erfgoedwaarde van de Boelwerfkraan niet in vraag te stellen. Nochtans is dit 
wel wat ze doet via de omweg van het algemeen belang. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt net 
dat dit niet toegestaan is. 
 
Het college omschrijft bovendien niet concreet hoe het algemeen belang gediend zou worden door de 
opheffing van de bescherming van de Boelwerfkraan.  
 
In casu is het zogenaamde algemeen belang dan ook een lege doos. 
 
Het bestreden besluit, dat volledig gesteund is op de argumentatie van het college en onvoldoende 
gemotiveerd is, kan geen stand houden.  
 
De bescherming van de Boelwerfkraan moet dan ook behouden blijven.  
 
 
 


