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De scheepsbouw heeft meer dan 150 jaar bestaan in Temse. Ieder-
een heeft wel iemand in de familie die nog op de Boelwerf gewerkt 
heeft. Het dorpsleven speelde zich af in en rond de werf. De  site 
heeft ondertussen een nieuwe bestemming gekregen. De kranen 
van weleer zijn verdwenen, werfgebouwen gesloopt, gronden ver-
kocht. Een woon- en KMO/industriezone zijn in volle ontwikkeling.  
 
De Boelwerf had een enorme economische en sociale impact op het 
leven in Temse en het Waasland in de twintigste eeuw. 
De scheepswerf bracht niet alleen rijkdom en welstand, maar zorg-
de ook voor verbondenheid, kameraadschap, vriendschap en ar-
beidsvreugde. De geschiedenis van de Boelwerf en de verhalen van 
de mensen die er gewerkt hebben, moeten met veel zorg gekoes-
terd, bewaard en doorgegeven worden. 

De vorig jaar opgerichte vereniging Op Stoapel, een werkgroep die 
werkt rond het erfgoed van de scheepsbouw, wil de Boelwerf pas-
send in herinnering brengen. Op Stoapel komt voor het eerst naar 
buiten met het multidisciplinair project VERANKERD. Eén en ander 
gebeurt in het kader van de erfgoeddag met als thema vriendschap. 
 
Een belangrijk onderdeel is de Boelwandeling, een wandeling langs 
markante plaatsen in Temse die belangrijk waren in de geschiedenis 
van de Boelwerf. Het idee van deze wandeling bestond reeds vroe-
ger bij enkele vakbondsmensen. VERANKERD was een goede aanlei-
ding om dit plan te concretiseren. We zijn dan ook zeer blij deze 
Boelwandeling aan het publiek voor te stellen.  

Met deze brochure willen we wat extra informatie meegeven. Te-
vens kan je de wandeling later nog eens overdoen en doorgeven 
aan andere geïnteresseerden. 

Het zijn ex-werknemers die deze wandeling begeleiden, allerlei we-
tenswaardigheden en anekdotes worden geïllustreerd met beeldma-
teriaal. Zo krijgt het verleden een plaats in het heden op plekken 
die op het eerste gezicht niets meer prijsgeven over het roemrijke 
verleden van de Boelwerf. Dit gecombineerd met plekken die wel 
nog refereren naar de scheepsbouw en een aantal cultuurhistorische 
bezienswaardigheden van Temse maken er een boeiende wandeling 
van. De Boelwandeling is een realisatie van het gemeentebestuur 
van Temse, de 3 vakbonden ACV, ABVV, ACVLB en Op Stoapel. 
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Woord Vooraf 

Lieven Muësen 



 

 
BOELWERF van familiebedrijf tot semi-staatsbedrijf 

 
Gesticht in 1829 door 

Bernard Boel, opge-

volgd door zijn zoon 

Joseph en later door 

diens zonen Cesar en 

Frans.  Frans Boel til-

de de werf op interna-

tionaal niveau. Onder 

leiding van zijn krach-

tige persoonlijkheid en door zijn sterk commercieel en industrieel 

beleid kende de werf een buitengewone ontwikkeling. Tussen 1904 

en 1943 werden meer dan 950 orders geboekt, waaronder talrijke 

zeeschepen. Na zijn dood nam Georges Van Damme de werf van 

zijn schoonvader Frans over. Toen Georges Van Damme zich in 

1980 terugtrok, nam diens schoonzoon Philippe Saverys de leiding 

in handen.  Boelwerf was een pionier op vele domeinen. In 1974-

1975 werd een droogdok gebouwd, een gecombineerd bouw- en 

uitrustingsdok van 560 m lang en 55 m breed, tot vandaag het 

grootste in de wereld.  Zo breidde, in de loop van honderdvijftig 

jaar, de oorspronkelijke werf van Bernard Boel met vier scheepstim-

merlieden en amper één hectare groot, uit tot een werf van zeven-

entachtig hectare met (op haar hoogtepunt) meer dan 3.400 werk-

nemers! Na een eerste faillissement in 1992, werden de poorten 

van de scheepswerf definitief gesloten op 30 november 1994. 

 

 

Korte historiek Boelwerf 
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In 1969 werd het 

Boelkapitaal opge-

splitst. Naast de fami-

lieholding ALMABO en 

de scheepswerf NV 

Boelwerf werden de 

rederijen BOCIMAR en 

ALBOMAR opgericht, evenals een scheepsverzekerings- en een be-

vrachtingsmaatschappij.  Later zou de aandacht van de familie Sa-

verys zich meer en meer verplaatsen van scheepsbouw naar trans-

port en logistiek in de maritieme sector. De kinderen van Philippe 

Saverys zouden uiteindelijk aan het hoofd komen van wereldbeken-

de maritieme ondernemin-

gen als de rederijen CMB en 

EXMAR en de Hessennatie.  

In de jaren tachtig sloeg de 

crisis in de scheepsbouw in 

heel Europa hard toe.  Re-

ders bestelden meer en meer schepen in de lage-loon-landen, voor-

namelijk Zuid-Korea (lagere lonen, hoger aantal werkuren, meer 

Staatssteun).  In 1982 ging de andere Belgische grote zeescheeps-

werf Cockerill Yards (Hoboken) failliet.  De Belgische Staat drong 

Boelwerf een fusie op, waardoor de Staat voor 49% aandeelhouder 

werd van de nieuwe vennootschap.  Tot het (eerste) faillissement in 

1992 werden op beide werven hoogtechno-

logische schepen en constructies gebouwd, 

waaronder het zichzelf positionerende olie-

boorplatform Yatzy.  Heropgestart als Boel-

werf Vlaanderen NV in 1993, werd het 

tweede faillissement de Belgische zee-

scheepsbouw in 1994 fataal.  In 1996 ver-

liet het laatst afgewerkte schip - de kabel-

legger ‘Navigator’ – Temse en bleef de werf 

definitief werkloos achter. 

Korte historiek Boelwerf 
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VERTREK aan de vakschool in de Akkerstraat (1) 
 
Op deze site was vroeger de Katholieke Werkmanskring gevestigd, 

waar alle christelijke verenigingen hun huisvesting en/of vergader-

lokalen hadden, ook de christelijke vakbond.  

 

De Boelwerf beschikte al over een eigen vakschool vanaf 1906. De 

Vak- en Ambachtsschool in de Akkerstraat werd op initiatief van 

E.H. Edward De Sutter, directeur van de katholieke scholen in Tem-

se, opgericht en ging van start in 1921.  Vanaf 1930 werd er 

scheepsbouw onderwezen.  Vernieuwende dynamiek kwam er op 

initiatief van de zoon van Frans Boel, ir. Jos Boel. 

Toen de werf in 1939 overging tot de bouw van grotere zeeschepen, 

waren meer gespecialiseerde vakmensen nodig, vooral scheepsaf-

schrijvers om de technische tekeningen over te brengen op de 

scheepsplaten.  De leraren van de Vak- en Ambachtsschool en de 

werfvakschool kwamen tot de conclusie dat de beginselen van de 

beschrijvende meetkunde dienden aangeleerd te worden! Aangezien 

niemand zich geroepen voelde om dit cursuspakket samen te stel-

len, nam ir. Jos Boel zelf het initiatief.  De moeilijkheid was om deze 

ingewikkelde wiskunde te vertalen in verstaanbare en voor de 

scheepsbouwers praktisch bruikbare materie. 

 

Vakschool Akkerstraat 
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Oud-leerlingen Vakschool 



 

 
Ir. Jos Boel, achter de schermen 

bijgestaan door Frank Van Dycke 

en Robert Maes, stelde een leer-

boek samen met de titel 

‘BESCHRIJVENDE MEETKUNDE toe-

gepast op het UITSLAAN van 

SCHEPEN’. Dat boek vormde de 

basis van de cursus, die aanvanke-

lijk door ir. Jos Boel zelf werd ge-

geven.  

De Vak- en Ambachtsschool, die in 

die tijd door ongeveer 80% van de 

werklieden van de werf gevolgd 

werd, werd geleid door de zeer 

strenge geestelijke August Weyers.  

Wie als leerling aan de schoolpoort 

stond te lanterfanten, werd prompt 

aangemaand dat “men niet naar de school komt om te spelen, maar 

om te leren!”. 

Leraren Scheepsbouw waren onder andere Maurice Hemelaer 

(theorie) en Himer Van Bogaert (praktijk). De jury die de mondelin-

ge examens afnam, bestond uit ir. Frank Van Dycke, Maurice Heme-

laer, Himer Van Bo-

gaert, deken Ray-

mond Luysterman, 

directeur August Wey-

ers en ir. Paul Ro-

giers. 

 

 

 

Vakschool Akkerstraat - Markt Temse 
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Oude scheepswerf 



 

 

We zetten onze wandeling verder en pas-

seren het gemeentehuis (2).  

Frans Boel was burgemeester van Temse 

van 1933 tot zijn overlijden in 1943.   

 

Twee belangrijke etablissementen van de 

syndicale beweging waren gesitueerd in de 

Oeverstraat: het Volkshuis (3) en Het 

Volk (4). 

Hier waren de plaatselijke vakbondslokalen van respectievelijk de 

socialistische en chris-

telijke arbeidersbewe-

ging gevestigd. 

Het is ‘op den hof’ van 

Het Volk, dat de legen-

darische boom stond, 

waaronder van april tot 

september 1981 het 

stakerscomité van de 

Boelwerf haar wekelijk-

se vergaderingen hield. 

Het vroegere Volkshuis, 

momenteel residentie 

De Rille, heeft de laatst 

bewaarde Vlaamse-

Renaissancegevel van 

Temse. In de 18de eeuw 

werd dit huis bewoond 

door de kunstenaarsfa-

milie Nys. 

Oeverstraat - Markt 
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De dekenale kerk van Temse 

(Markt) (5) – en ook andere kerken in 

het Waasland – omvat schitterend 

beeldhouwwerk van vader Adriaan en 

zoon Philip Nys, evenals zilversmeed-

werk van Franciscus en Egidius Nijs. 

 

Eind 19de - begin 20ste eeuw had de fa-

milie De Rille in het latere Volkshuis een 

meubelmakerij en een herberg.  Het 

pand was Volkshuis van 1920 tot 1989.   

 

We vermelden een paar populaire cafés: ‘Bij Rita’ (6) (Rita De  

Ryck), dochter van de alombekende cafébazin Zwarte Maria, die 

met haar levensliederen menige klant een lach en/of een traan deed 

wegpinken.  Vergeten we ook ‘Het Voske’ (7) in de Kamiel Wau-

tersstraat niet, waar vele pintjes getapt werden. Waar destijds ‘Het 

Voske’ stond, is nu de parkeergelegenheid van residentie De Rille.  

Achter de kerk, naast ‘de kil’ van de Bloemmolens, Markt 17-18, 

staat het pand waar Frans Boel (8) woonde van 1921 tot zijn 

overlijden.   

Later werd het een 

tweewoonst, bewoond 

door leidinggevende in-

genieurs van de Boel-

werf, o.a. Georges Jac-

quet de Haveskercke en 

Frank Van Dycke.  Deze 

laatste was de ontwer-

per van de dwarshelling 

op de werf. 

Markt 
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We gaan verder en ko-

men aan de toenmalige 

toegang tot de firma 

Jos Boel & Zonen (9) 

met het ijzeren hek dat 

de werf hermetisch af-

sloot.  Petrus De Rech-

ter was de portier. Van-

af dat hek werden de 

werklieden aangewor-

ven, net als de dokwer-

kers in het ‘rattenkot’ in Antwerpen, door baas Van Bunderen, bij-

genaamd De Lange.  Hij kende iedereen van het dorp bij naam, 

evenals hun verwantschap en stiel-

kennis.  Aan de hand daarvan werd 

men al dan niet aangeworven. 

In de jaren zeventig en tachtig vorm-

de deze plaats het decor van heel 

wat sociale strijd en stakingen.   

Het stakingspiket werd aangevoerd 

door stakingsleiders, van wie Jan 

Cap, Karel Heirbaut, José De Staelen 

en Janneke Pan de meest bekende 

zijn. 

Dijkstraat 
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Portiersloge Dijkstraat 

Stakerspiket Dijkstraat 



 

 

Dijkstraat - Frans Boelplein 

Rechts zien we het smalste 

straatje van Temse (en omge-

ving): ‘t Hekgat (10), vervor-

ming van dijkgat.   

Het was oorspronkelijk de ver-

binding tussen de Oeverstraat 

en de Eschdijk.  

Links zien we het gebouw van 

Orlay (11). Nadat de textielfa-

briek na W.O. I haar werkzaamheden had stopgezet, werd het pand 

verkocht aan de Boelwerf, die er haar administratief personeel in 

onderbracht.  De eerste telefoon rinkelde in Temse in 1885: hij ver-

bond voormeld fabrieksgebouw van Orlay met de Orlayfabriek op 

Cauwerburg (waar nu Belgomine zijn stockageruimten heeft). De 

Orlaylaan op de Boelwerf is de enige straatnaam op de site die niet 

refereert naar de scheepswerf.  Nikolaas Orlay was een heel sociaal 

voelend textielpatroon. Zijn onderneming bood faciliteiten aan haar 

werknemers die uitzonderlijk waren: een zondagsschool (waar men 

kon leren lezen en schrijven), een bibliotheek en zelfs een eigen 

ziekenkas. 
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Protest tegen privé-bewakingsdienst Intergarde in 1976 



 

 

Rechts zien we Administratief Centrum De Zaat (12), ingehul-

digd op 30 juni 2006, na een totale renovatie. Oorspronkelijk (zie 

foto) was dit het ‘nieuw’ administratief gebouw van de Boelwerf uit 

1969.   

De renovatieplannen werden ontworpen door het architectenbureau 

Storme-Van Ranst uit Antwerpen en gerealiseerd door het aanne-

mersbedrijf Roe-

giers uit Burcht.  De 

bijzonder mooie en 

efficiënte raadzaal 

op de zesde verdie-

ping heeft een pla-

fond in de vorm van 

een omgekeerde 

scheepsromp. Een 

dakterras kijkt uit 

over de brug en de 

Schelde. 

 

Frans Boelplein 
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Frans Boelplein - Dijkpad 

 

Parallel met dit gebouw stond het voormali-

ge administratief centrum, bijgenaamd den 

banaan (13), opgetrokken in 1947.   

Zijn bijnaam ontleende het aan de zeer ka-

rakteristieke vorm van een banaan.   

In de kelders van dit gebouw bevonden zich 

de kleedkamers en douches (mét badmees-

ter!) voor de arbeiders. 

We zien de laatste Boelkraan (14), intus-

sen beschermd als monument.  Zij stond oorspronkelijk op Cocke-

rill-Yards (Hoboken).  Links en rechts van de kraan lagen in de peri-

ode na Wereldoorlog II meestal twee schepen in opbouw.  Opmer-

kelijk was de reeks van 27 schepen, waaronder 7 treilers, die de 

Boelwerf tussen 1951 en 

1957 bouwde voor de 

U.S.S.R.  De vergulde 

‘hamer en sikkel’ werd pas 

helemaal op het einde op 

de schouw aangebracht.  

Deze Russische schepen 

werden nog gedeeltelijk 

geklonken.  Daarna zou de 

lastechniek volledig uitge-

breid worden en langza-

merhand het klinkwerk ge-

heel overbodig maken (ca. 1960). 

Klinkende namen uit die tijd waren afdelingschef Albert Bredael, die 

later de leiding van de ‘afbouw’ voor zijn rekening zou nemen, en 

de meestergasten Kamiel Cools en Ben Van Wauwe.  Deze laatste 

nam later de monteerdersschool onder zijn hoede. 
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Daar voorbij lagen de hellingen voor de 

herstelling van binnenschepen (15), 

activiteit die geleid werd door Joopie De 

Bock.  Kortbij lagen de ateliers van de 

‘smes’ (smidse), de paswerkerij, de 

spantenoven, de plaatslagerij, het cen-

traal magazijn en de eerste voormonta-

ge, later ‘blok 1’ genoemd.  Aansluitend 

bevonden zich het ‘elektriekkot’ en ‘de 

kleinen blok’. 

 

Dijkpad 
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We lopen nu verder langs dit wandel- en fietspad richting Tielrode.  

Vroeger bevond zich hier de dwarshelling (16).   

De techniek van tewa-

terlating (ontworpen 

door ir. Van Dycke) liet 

toe om veel grotere 

schepen te maken, ge-

zien de breedte van de 

Schelde te beperkt was 

om via een langshelling 

grote zeeschepen te wa-

ter te laten.  Het werk 

aan de sleden en de 

voorbereiding van de 

kiellegging, evenals de 

tewaterlating, was zeer 

zwaar en vuil. 

Dijkpad 
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wandelroute 



 

 

 

 
1. Vakschool Akkerstraat 

2. Gemeentehuis 

3. Het Volkshuis 

4. Het Volk 

5. Dekenale O.-L.-Vrouwekerk 

6. Café Bij Rita 

7. Café ‘t Voske 

8. Huis Frans Boel 

9. Oude Ingang Boelwerf 

10. ‘t Hekgat 

11. Textielfabriek Orlay 

12. AC De Zaat 

13. Den Banaan 

14. Laatste kraan Boelwerf 

15. Helling voor herstellingen 

16. Dwarshelling 

17. Droogdok 

18. De Zaatman 

19. Ingang Cauwerburg 

20. Den Esch 

21. Platenpark 

22. Lokale politie 
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Legende kaart 



 

 

Dijkpad - droogdok 

 

 

 

 

 

 

 

Als we verder gaan, komen we 

aan het droogdok (17).  Met 

zijn 560 meter lengte, 55 meter 

breedte (30 800 m2) en 12 meter 

diepte is het ook nu nog het 

grootste droogdok ter wereld!  

Tot vier schepen tegelijk konden 

hier op hun blokken worden ge-

legd. 
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Langs beide zijden van het droogdok liep een kraanspoor, waarop 

zich vier 100 ton-kranen heen en weer bewogen.  Samen konden ze 

secties uit de zware voormontage tot 400 ton op hun juiste plaats 

zetten. 

Daarbij moest het samenspel tussen de sectieoverste, meestergast, 

monteerders, aanpikkers en kraanvoerders optimaal verlopen. 
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Dijkpad - droogdok 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat een schip te water gelaten was via uitdokking, diende het 

droogdok te worden schoongemaakt.   

Dat werk leek op een massaspektakel.   

Met man en macht diende het slijk te worden weggeschrobd.  Er 

werd dan veel gezongen, geroepen en vooral ook gelachen. 

Droogdok 
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Droogdok 
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We nemen nu de Orlaylaan, die 

haaks op de Schelde staat, rich-

ting het standbeeld De Zaatman 

(18).   

Deze monumentale bronzen figuur 

symboliseert de scheepsbouwer 

als lasser, brander, monteerder, 

warmstoker…  Zijn plunje dient 

om zich te beschermen, maar is 

duidelijk gehavend door het dage-

lijkse labeur, net als de gestalte 

van De Zaatman zelf.   

De houding van De Zaatman ver-

raadt zijn eigengereide opvatting 

over hoe het werk moet worden 

geklaard, maar ook over hoe kop-

pig hij tegen het wereldgebeu-

ren aankijkt.   

 

Beeldhouwer Noël Van Cauwen-

bergh plaatste De Zaatman op 

een betonnen stutblok, waarop 

normaal de kiel van het te bou-

wen schip kwam te liggen.  Op 

die manier verheft Van Cau-

wenbergh, die zelf jarenlang 

monteerder was op de werf, 

zijn kameraad De Zaatman tot 

een tijdloos monument. 

 

Orlaylaan 
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Recht vooruit bevindt zich de 

uitgang van de site.   

Iets voorbij het grootwaren-

huis (vroeger zwaar goederen-

magazijn, later schrijnwerke-

rij) bevond zich de tweede 

portiersloge.   

L a n g s  d e z e  ‘ i n g ang 

Cauwerburg’ (19), genoemd 

naar de omliggende woonwijk, 

werden de zware materialen 

aangevoerd.   

Bij de staking van 1982 werd 

hier een kleine veldslag gele-

verd met het interventie-

eskadron van de Rijkswacht.  

 

Orlaylaan - Cauwerburg 
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We keren nu terug richting centrum en passeren de plaats waar 

vroeger het sociaal gebouw Den Esch (20) stond.  

Het valt te betreuren dat dit in 1973 gebouwde complex de storm-

hamer niet heeft overleefd.  Vanuit de fenomenaal grote refter keek 

je uit op de ‘visvijvers den Esch’.  Een aantal gepensioneerde Boel-

arbeiders hadden hier een vissersclub opgericht.   

In de modern ingerichte keuken bereidde een enthousiaste equipe 

elke middag een duizendtal warme maaltijden.   

Hier vonden talrijke algemene vergaderingen plaats.   

Deze bijeenkomsten waren legendarisch, omdat naast de vakbonds-

leiders ook de gewone arbeiders hun zeg konden doen in de ‘open 

micro’.   

 

Hier werd meer dan eens 

het startschot gegeven tot 

de stakingen, die de Boel-

werf kende in de jaren ze-

ventig en tachtig.   

 

 

 

Hier werden ook de talrijke 

akkoorden die met de 

werkgever werden bereikt 

besproken en goed- of af-

gekeurd.  

 

Orlaylaan - Tekenaarslaan 
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Anderzijds was het dé plek bij uitstek, wanneer er iets te vieren 

viel, bijvoorbeeld naar aanleiding van een doopplechtigheid of bij 

het feest van de gedecoreerden.   

 

Onder dit gebouw bevonden zich de sanitaire installaties en de 

kleedkamers van de arbeiders die in het ‘nieuwere’ gedeelte van De 

Zaat werkten.   

Tenslotte vermelden we dat hier ook de hoofdpost van de Verpleeg-

dienst gevestigd was. 

Tekenaarslaan  
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Orlaylaan - Tekenaarslaan 
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Lasser, verver, ontroester en twee boorders 

Stellingen maken 

Schippers repareren 
 de trossen 

Boren was een stiel op zich 

We wandelen nu door de Tekenaarslaan.  Aan de linkerkant zien 

we de visvijvers van den Esch, aan de rechterkant passeren we ver-

schillende nieuwe straten. 



 

 

 

Tekenaarslaan  
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Elektrisch lasser 

Buizenlegger 

Ontroesters houden schafttijd 

Verfspuiters 

De straatnamen verwijzen naar stielen die op de werf werden uitge-

oefend: Stellingmakerslaan, Lasserslaan, Branderslaan, Af-

schrijverslaan… 
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Monteerders 

Aanpikkers 

Miel de slijper 

Branders klaar voor de strijd 



 

 

 

Rechts bevond zich eveneens een uitgebreid platenpark (21), 

waar de staalplaten volgens dikte en samenstelling gestockeerd la-

gen.   

Rolbruggen uitgerust met magneten haalden de geselecteerde pla-

ten op en laadden ze op de ‘platte wagens’, die door tractoren naar 

de diverse montagehallen werden vervoerd.  Daar werden ze dan 

gebrand, gemonteerd 

en aan elkaar gelast tot 

een sectie.   

 

Kleinere secties werden 

in de grote voormonta-

gehallen samengevoegd 

tot grote secties, die 

dan via speciaal vervoer 

(Kamag) tot aan de 

kraanbaan naast het 

droogdok of de langs- 

of dwarshelling werden 

gebracht. 

Tekenaarslaan 
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Kamag 



 

 

Nagelheetmakerslaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar nu de kantoren van de Lokale Politie (22) gevestigd zijn 

(Nagelheetmakerslaan), bevonden zich vroeger de ateliers van de 

onderhoudsdienst en de bedrijfsbrandweer.  En zo passeren we op-

nieuw Administratief Centrum De Zaat (12) en gaan we terug 

via de Markt en de Akkerstraat naar de Vakschool (1). 
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Voormontage 

Verfspuiter Aanpikkers 



 

 

Bronnen 

∗ Gemeentearchief Temse (in het bijzonder: Boelarchief) 

∗ Amsab Instituut voor Sociale geschiedenis 

∗ De Barst (o.a. foto’s Karel Heirbaut) 

∗ Jimmy Hemelaer 

∗ Burgemeester Luc De Ryck 

∗ ‘150 jaar Boelwerf’, Willy Straetmans 

∗ Archief Broeders van Liefde, Gent 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


