
Nieuwe stromen
Vanaf het einde van de 19de eeuw profileerde de Antwerpse haven 
zich op een drietal domeinen. De invoer van petroleum ging hand 
in hand met de ‘export’ van migranten. De oceaanstomers van de 
Red Star Line, die olie aanvoerden uit Amerika, namen op de te-
rugreis emigranten mee: tussen 1880 en 1899 waren dat er jaarlijks 
gemiddeld zo’n 30.000. Rond de eeuwwisseling was Antwerpen – 
samen met Hamburg – de belangrijkste emigratiehaven van Europa 
geworden. Daarnaast werd er behalve petroleum ook steeds meer 
graan geïmporteerd. 
Alhoewel de graanlandbouw in Europa in de 19de eeuw nog in de 
lift zat en de markt zeker niet verzadigd was, veranderde dat na 1870 
grondig. In België, en vooral in de Vlaamse provincies, verminderde 
het graanareaal met 7610 hectare. De graanprijs kelderde, en daarmee 
ook het inkomen van de graanboeren.
In 1869 was in de Verenigde Staten de Pacific Railway tussen Boston 
en San Francisco geopend, waardoor graan snel en goedkoop van 
de westelijke staten naar de oostkust kon worden gebracht, en van 
daaruit met stoomschepen naar Europa. De harde Amerikaanse gra-
nen, die meer gluten bevatten en dus een betere bakkwaliteit hadden, 
waren niet duurder dan de Europese. In minder dan tien jaar stortte 
de Europese graanmarkt in mekaar. Veel Europese graanboeren die 
niet op een andere teelt overschakelden, zagen maar één oplossing 
voor hun probleem: emigreren naar Amerika... In 1875 startte ook 
de import van graan vanuit Argentinië, aanvankelijk nog bescheiden, 
maar tussen de twee wereldoorlogen was België al de derde grootste 
afnemer van Argentijns graan.

Geef ons heden ons taksvrij graan
Een van de redenen waarom Antwerpen de petroleum- en graanim-
port naar zich toe kon trekken, was het feit dat op deze producten 
geen invoerrechten moesten worden betaald. Dit kaderde in de 
vrijhandelspolitiek die – nadat Engeland in 1846 de ‘Corn Laws’ 
had afgeschaft – zich langzamerhand over Europa verspreidde. 
Die vrijhandelspolitiek kwam echter onder druk te staan toen de 
Europese markt overspoeld werd door Amerikaans graan en de 
prijzen begonnen te dalen. Landen als Frankrijk en Duitsland, waar 
de boeren nog een groot aandeel hadden in het BNP en de graanteelt 
een belangrijke rol speelde in de landbouwproductie, begonnen 
opnieuw invoerbarrières op te werpen. Geïndustrialiseerde landen 

als Engeland en België deden daar evenwel niet aan mee, omdat 
zowel ondernemers als arbeidersorganisaties zich er tegen hogere 
graanprijzen verzetten – de enen om de druk op de lonen niet te 
verhogen, de anderen om te voorkomen dat voeding zwaarder zou 
gaan wegen op het huishoudbudget van arbeidersgezinnen1. De haven 
van Antwerpen kon in deze periode ontegensprekelijk profiteren van 
de niet-belaste import van graan uit Amerika. Ze speelde niet alleen 
een cruciale rol in de Belgische voedselvoorziening, maar fungeerde 
ook als doorvoerhaven voor de ons omringende landen.
In 1900 bestond ongeveer de helft van de aanvoer via de Antwerpse 
haven uit granen. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog werd al 3.225.727 
ton in Antwerpen verhandeld. In de jaren 1930 was dat tussen 3,5 en 
4,5 miljoen ton per jaar. Daarmee was Antwerpen de voornaamste 
graanhaven van Europa, ondanks de concurrentie van Rotterdam 
en Londen.
Aan het begin van de 20ste eeuw, de jaren voor de Eerste Wereldoor-
log, consumeerde elke Belg 225 kilogram graan per jaar. Ons land 
stond daarmee wereldwijd op de tweede plaats, na Canada. België 
had jaarlijks ongeveer 1.650.000 ton graan nodig, terwijl er bijvoor-
beeld in 1912 slechts 400.000 ton broodgraan werd geproduceerd. De 
Belg was voor zijn dagelijks brood dus in grote mate afhankelijk van 
import – iets wat zich in de oorlogsjaren terdege 
liet voelen. Het bezette gebied kon maar over-
leven dank zij de humanitaire graaninvoer via 
de (in hoofdzaak vanuit Amerika ondersteunde) 
‘Commission for Relief in Belgium’.

De ‘Société Anonyme des 
Magasins à Grains d’Anvers’
Deze massale invoer van graan schiep een volledig nieuwe situatie 
in alle Europese havens, waar plots bulkladingen gelost, opgeslagen 
en op binnenschepen of spoorwegwagons overgeslagen moesten 
worden. Vooral de tijdelijke opslag zorgde voor problemen. 
In 1886 had de stad Antwerpen besloten om het Hanzehuis (op de 
locatie van het huidige MAS) om te vormen tot een experimenteel 
stedelijk graanmagazijn. Het werd verbouwd en voorzien van de 
modernste apparatuur (zoals transportbanden en bakjeselevatoren), 
en op de binnenplaats werden 60 cilindervormige ijzeren silo’s ge-

1 Zie o.m. Johan F.M. SWINNEN: Agricultural Protection Growth in Europe, 
1870-1969 (Leuven, University of  Leuven, 2009 - World Bank’s Development 
Research Group, Agricultural Distortions Working Paper 80)
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Water

1860 108.565.885 kg

1870 163.166.053 kg

1875 299.211.465 kg

1876 453.808.651 kg

1896 1.282.467.000 kg
Graanimport in België 

Wanneer men het heeft over havenerfgoed, spreekt men vooral over schepen, dokken, kaaien 
en hijskranen. De goederen die er gelost en geladen worden komen minder ter sprake. Toch 

vormen goederen, hun overslag en opslag, hun verwerking en vervoer, de raison d’être van elke 
haven: havens illustreren als geen ander het ontstaan en de ontwikkeling van een globale wereld.  

De Antwerpse haven is daarvan een typevoorbeeld. Nadat de Scheldetol in 1863 was afgekocht 
van Nederland, slaagde ze erin alle andere Europese havens in geen tijd de loef  af  te steken. 
Op korte tijd groeide Antwerpen uit tot eerste invoerhaven voor hout, ivoor, graan, rubber, 

petroleum, cacao, tabak ... Wat er werd uitgevoerd was van minder belang.  
Vandaag wordt, in het kader van de voorbereidingswerken voor de geplande 

Oosterweelverbinding, alles in gereedheid gebracht om een monumentale getuige van de 
Antwerpse importgeschiedenis te laten verdwijnen. Voor het zover is, nog even een reconstructie.

Een paar kanttekeningen bij het ‘opgeven’  
van unieke graansilo’s in de Antwerpse haven

Foto Paulien Verlackt
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laatste instanties flateren in het geval van het SAMGA-magazijn.
Op zijn blog schrijft het Agentschap Onroerend Erfgoed11: ‘In functie 
van de aanleg van de Oosterweelverbinding gaan drie van de vier 
silogebouwen gesloopt worden. Voorafgaand aan de sloop zijn ze 
recent gedocumenteerd, onder begeleiding van het agentschap On-
roerend Erfgoed.’ En de blog vervolgt: ‘Het oudste silogebouw bevat 
elementen die uniek zijn voor België en zelfs voor West-Europa. (…) 
Uit het onderzoek van de historische silo’s aan het Amerikadok kan 
opgemaakt worden dat deze industriële gebouwen topstukken zijn 
in België en in Europa.’
Maar over een onderzoek naar alternatieven, de mogelijkheid tot 
behoud en herbestemming geen woord. Men heeft zich blijkbaar al 
neergelegd bij het feit dat een megaproject waar nog steeds discussie 
en betwisting over bestaat, een ‘uniek’ gebouw, een ‘topstuk’ van de 
kaart zal vegen. Gelukkig is het gebouw wel al ‘gedocumenteerd’ en 
kan het digitaal gereconstrueerd worden...
Erfgoedbehoud lijkt zich meer en meer terug te trekken in een virtu-
ele wereld – terwijl erfgoedbehoud zich toch op de eerste plaats zou 
moeten bekommeren om the real thing, de materiële getuigenissen 
die ons zo veel kunnen vertellen over onze maatschappij en die het 
kader vormen van ‘the places where people live and work’ (zoals de 
Britse Civic Trust het indertijd formuleerde).
De basisprincipes van de gebruikte opmeettechniek (fotogrammetrie) 
werden reeds aan het begin van vorige eeuw toegepast. De eerste 
ontwikkelingen van digitale fotogrammetrie dateren van de jaren 
1950. Eind jaren zeventig was het gebruik van fotogrammetrie bij 
luchtopnamen en het gedetailleerd registreren van gevels, gebou-
wen (interieurs en exterieurs) al sterk ingeburgerd. Men beschikte 
toen evenwel nog niet over de snelle 3D laserscans en de beeldver-
werkingstechnieken van vandaag, waarbij men uit de opmetingen 
digitale droomwerelden kan scheppen en het reële door het irreële 
kan vervangen.
Als de monumentenverantwoordelijken in 1970 dezelfde argumen-
tatie hadden gebruikt als vandaag, dan stond het Centraal Station 
in Antwerpen er nu niet meer. We zouden nu dan nog enkel in een 
digitale spoorwegkathedraal kunnen rondwandelen, misschien zelfs 
een virtuele trein kunnen nemen – en des te meer beseffen wat ver-

11 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/
samga-een-geschiedenis-van-graantrafiek

loren zou zijn gegaan. Godzijdank heeft monumentenzorg veertig 
jaar geleden voor het station niet de optie genomen die nu voor het 
SAMGA-magazijn naar voren geschoven wordt.

Alternatieven voor sloop?
De vraag naar het behoud van SAMGA moet ruimer gesteld worden. 
Zijn er alternatieven voor sloop? Kan het pand een aangepaste functie 
krijgen? Hoe kunnen we een scenario uitdenken waarbij dit unieke 
pand niet alleen behouden blijft, maar ook een maatschappelijke rol 
kan blijven spelen? Als we naar vergelijkingspunten zoeken, biedt 
Antwerpen zelf mooie voorbeelden. Zo werd het station Antwer-
pen Dam in 1907 in zijn geheel 36 meter in zuidwestelijke richting 
verplaatst om verhoging en verbreding van het oostelijk ringspoor 
mogelijk te maken. En toen het beschermde station afgebroken 
dreigde te worden om de HST-lijn terug bovengronds te kunnen 
brengen werd – dankzij de demarches van monumentenzorg – het 
ondergrondse tracé aangepast om het station te kunnen behouden. 
Een ander mooi voorbeeld zijn de silo’s en opslagruimten van de in 
1922 gebouwde betonnen ‘Société Anonyme Huileries Ragir’. Die 
werden omgevormd tot het MuHKA... 
Ook in het buitenland – onder andere in Nederland – zijn er tientallen 
voorbeelden van behoud en herbestemming van graanmagazijnen, op-
slagplaatsen en silo’s12 te vinden. In Amsterdam werden de bakstenen 
graansilo’s die in 1897 werden gebouwd in opdracht van de koopman 
Korthals Altes door de gemeente getransformeerd tot woningen. 
In Deventer is in de graanopslag van de firma Weijers (1899) sedert 
2005 een gemeentelijk en provinciaal depot voor archeologische 
bouwvondsten gevestigd. Behoud en herbestemming zijn dus zeker 
mogelijk – tenminste, als de ambtelijke en politieke wil er is. 
In Estella (Spanje), op de bedevaartsroute naar Santiago de Com-
postella, is een hotel gevestigd in een oude maalderij. De graansilo’s 
werden er tot hotelkamers omgevormd.
Misschien moeten we eens een bedevaart organiseren, en de Ant-
werpse schepenen en de ambtenaren van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed uitnodigen. Naar Santiago de Compostella. En onderweg 
logeren in Hotel Tximista in Estella.

12 Zie de ‘kennisdatabank herbestemming’, een initiatief  dat Vlaanderen 
nog steeds moet ontberen - www.kennisbankherbestemming.nu

construeerd. In totaal kon hier 230.000 hectoliter graan opgeslagen 
worden Maar dit bood geen oplossing voor de steeds toenemende 
invoerstroom. In 1893 ging het magazijn in de vlammen op.2
Vanaf het einde van de jaren 1880 werd er binnen de ‘Section des 
Grains et Graines’ van de Antwerpse Kamer van Koophandel gezocht 
naar een oplossing voor de verhandeling en opslag van granen in de 
haven. Op 25 januari 1892 werd in de Commissie Financiën van de 
Antwerpse Gemeenteraad een voorstel besproken van de afdeling 
Granen van de Kamer van Koophandel. 
‘Een Comiteit, gevormd door de afdeeling granen der Kamer van koop-
handel, heeft het ontwerp opgevat, te Antwerpen, inrichtingen te maken 
voor het bergen en wederverzenden van granen. Deze inrichtingen, 
welke geen monopolium zullen daarstellen, zullen 900,000 hectoliters 
kunnen in magazijn bevatten, en beurtelings worden gebouwd in 3 
blokken, kunnende elk 300,000 hectoliters inhouden. Het Comiteit, 
richte zich derhalve tot het Gemeentebestuur ten einde in huur te 
bekomen den grond langsheen de kaai nr 50 van het Lefebvredok, voor 
het maken van eene eerste groep magazijnen, en in keus te verkrijgen, 
de gronden der kaaien 49 en 51, met het oog op verdere uitbreiding.’3
De aanvraag werd namens het comité ingediend door M. F. Schack 
von Brockdorff 4, Jules Van Beylen5 en Fred. Montigny. Afspraak was 
dat na bekrachtiging van de overeenkomst zou worden overgegaan ‘tot 
de stichting eener maatschappij, aan welke het contract zal worden 
overgedragen’. Dit werd de ‘Société Anonyme des Magasins à Grains 
d’Anvers’ (SAMGA), waarin meer dan honderd graanhandelaren 
participeerden. 
De stad gaf aan SAMGA een concessie voor 45 jaar op een terrein 
van 5.800 m², op een ogenblik dat volop gediscussieerd werd over 
het al dan niet privatiseren van haventerreinen en kaaien, waarbij 
traders, scheepsagenten en goederenbehandelaars elk hun eigen 
belangen verdedigden en bang waren voor monopolievorming. 
De SAMGA-concessie was een primeur, omdat de stad oordeelde 
dat er een drastisch tekort was voor opslag van granen, terwijl het 
initiatief vanuit de ‘Chambre de Commerce’ was gelanceerd en er 
door ondersteund werd6. 

2 Zie Albert HIMLER: Stapelhuizen en opslagplaatsen, in Roland 
BAETENS (ed.): Industriële revoluties in de provincie Antwerpen 
(Antwerpen-Weesp, Standaard Uitgeverij, 1984, op p. 357)

3 Stad Antwerpen. Gemeenteraad. Verhuring van grond voor het 
daarstellen van bijzondere inrichtingen voor granen. Verslag der 
Commissie van Financiën. 25 januari 1892 (Stadsarchief  Antwerpen). 
Dit verslag werd op 28 januari aan de gemeenteraad voorgelegd en 
daar bekrachtigd, en op 12 februari aan de Bestendige Deputatie.

4 (1847-1923) , die ook consul-generaal van Denemarken in Antwerpen was, en 
stichtend lid (1905) en voorzitter van de Sociéte d’Astronomie in deze stad.

5 (1858-1926), een aannemer en tevens schepen 
voor Openbare Werken te Borgerhout

6 Cf  Greta DEVOS: Land-use policy in the port of  Antwerp (1870-1994), 
in: Erik Reginal LOYEN, Erik BUYST & Greta DEVOS (eds.): Struggling 

Het nieuwe graanmagazijn moest voorzien worden van de modernste 
technieken. Ter voorbereiding gingen de ingenieurs die de plannen 
moesten tekenen naar Duitsland en Engeland om daar gelijkaardige 
projecten te bestuderen7. Op 26 juni 1893 diende architect Frans Van 
Dijk8 de bouwaanvraag in voor ‘un magasin à grains au quais 49-50 
du bassin Lefebvre’, de bouwvergunning werd afgeleverd op 17 juli 
1893, en de werken startten korte tijd nadien.
In 1895 was het volledig nieuw en uiterst efficiënt complex operati-
oneel: een bakstenen gebouw van 100 x 25 meter, 24 meter hoog. In 
de vier hoektorens waren bakjeselevatoren geïnstalleerd, en in de 
kelders en de zolders liepen door elektrische motoren aangedreven 
transportbanden. Er kon 125 ton/uur verwerkt worden, en in de 
rechthoekige silo’s kon 23.500 tot 25.000 ton worden opgeslagen, 
naargelang de soort graan. In 1944 werd het gebouw beschadigd bij 
een V1-aanval. Bij de herstelling werd in het interieur gebruik gemaakt 
van betonconstructies en werden de hoektorens ingekort.9
In 1939 was naast het SAMGA-magazijn een tweede magazijn opge-
trokken dat 27.500 ton graan kon bevatten. Nog tijdens de bouw en 
onmiddellijk na de ingebruikname werd de nieuwe graanopslagplaats 
beschreven in buitenlandse publicaties, tot en met het tijdschrift van 
de vereniging van Oostenrijkse ingenieurs en architecten10.

Onbemind erfgoed
Het is opmerkelijk dat voor dit belangrijk aspect van de Antwerpse ha-
ven, en aan het erfgoed dat daarvan (nog) getuigt, tot op heden zo weinig 
belangstelling getoond werd. De emigratie kreeg een eigen museum in 
het bewaarde, beschermde en gerestaureerde gebouw van de Red Star 
Line. Van Petroleum Zuid werden — nadat de Vlaamse Vereniging 
voor Industriële Archeologie de kat de bel aanbond — in extremis een 
aantal symbolische relicten beschermd. Het erfgoed van de laat 19de-
eeuwse graanhandel en -opslag is nochtans de materialisering van een 
uiterst belangrijke fase in de geschiedenis van de Antwerpse haven. 
Erfgoed is weerloos. Het heeft daarom assertieve verdedigers nodig: 
burgers, verenigingen, openbare diensten die zich inzetten voor 
behoud van dat erfgoed en om het te laten voortleven. En net die 

for Leadership: Antwerpen-Rotterdam Port Competition between 1870-
2000 (Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 2003, pp. 201-204)

7 Journal de Bruxelles, 31.03.1893, p. 2

8 Frans Van Dijk (1853-1939) is een belangrijke vertegenwoordiger van 
het eclecticisme in de architectuur. Hij was o.m. jurylid voor de Prijs van 
Rome van 1893 tot 1901, en professor Architectuur aan de Academie te 
Antwerpen (1902-1923). Hij is de ontwerper van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten en de Sint-Michaël-en-Sint-Petruskerk in Antwerpen.

9 Zie Albert HIMLER, op.cit.; 

10 Zeitschrift. Österreichischer Ingenieur- und Architekten-
Verein, Volume 48, dl. 2, 1896
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