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Baasrode, dorp langs de Schelde
Welkom in Baasrode, of Baceroth, zoals de oudste schriftelijke vermelding (821)
van de dorpsnaam luidt. Baceroth was de naam van een heerlijk domein dat
naast het huidige Baasrode zich ook uitstrekte in de richting van Sint-Amands en
Mariekerke.
Door zijn ligging aan de Schelde profiteerde Baasrode doorheen de middeleeuwen volop van alle handel die langs de rivierboorden plaats vond. De aanwezigheid van een vliet, een brede beek die dwars op de Schelde lag en door het
dorp stroomde, gaf Baasrode een eigen binnenhaven. Het dorp bereikte zijn
absolute top als handelshaven in de 16de eeuw. Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, bij de slag om Baasrode (1579), brandden Spaans-Habsburgse troepen
alles plat.
Na de heropbouw ontwikkelde Baasrode zich verder tot een centrum voor
scheepsbouw. Het was de eerste van een reeks nijverheden die zich in het
dorp ontwikkelde. In de 19de eeuw leidde de aanwezigheid van de Schelde,
een nieuwe steenweg en spoorwegen tot een doorgedreven industrialisatie,
met naast de scheepswerven ook smederijen, brouwerijen, drukkerijen, een
touwslagerij en nog vele andere. Zo ontstond een heus industriedorp. In de
buurt van de fabrieken kwamen arbeiders wonen, wat leidde tot de bouw van
twee nieuwe woonkernen: de cité Vermylen en het Nieuw Kwartier. Vandaag is
het lawaai van hun noeste arbeid verstomd, maar we nemen u graag mee langs
de sporen van het ooit zo nijverige Baasrode.

Handboek Baasrode 1777. © SAD, OAB, nr. 102, Landboekkaart, 5de wijk Baasrode.
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Erfgoedwandeling
De wandeling bestaat uit een lus, met als begin- en eindpunt de provinciale
erfgoedsite Scheepswerven Baasrode. Onderweg komt u ook een aantal
borden tegen die ‘1200 jaar Baasrode’ in 2021 plaatste naar aanleiding van de
herdenking van de oudste vermelding van de dorpsnaam. Hierop vinden
geïnteresseerden meer informatie over de specifieke locatie. De locatie van die
borden wordt in de tekst vermeld en op het kaartje aangeduid.

Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode (1)

Tot de 2de helft van de 18de eeuw bevonden verschillende scheepswerven zich
langs het water in de dorpskern. Scheepsbouwers gebruikten nu eenmaal hun
tuin als werkplaats om de schepen, doorgaans niet langer dan een 20-tal meter,
te bouwen. Door het uitdeinen van de dorpskern schoven ook de scheepswerven
naar het zuiden op. Daar zouden twee scheepswerven tot diep in de 20ste eeuw
actief blijven: de werven van de familie Van Damme en van de familie Van Praet.
In de 19de eeuw bouwden de werven houten schepen, maar in de jaren kort
vóór 1900 schakelden ze over op metaalbouw. Dat betekende een hele
aanpassing. In plaats van scheepstimmerlui werden metaalbewerkers de
voornaamste beroepsgroep op de werven. Om de machines een onderdak te
geven, had een werf voortaan werkhuizen nodig. Voor reparaties werd een dok
gegraven. Wie goed kijkt, ziet aan de structuur dat de werf tot 1955 uit twee
verschillende werven bestond. Alles op de site is immers in tweevoud aanwezig: twee werkhuizen en twee dokken! De werf van de familie Van Damme
situeerde zich aan de kant van de kerk en hoewel ze het grootste dok van beide
had, was ze qua oppervlakte de kleinste. Daarom werd in de jaren 1920 aan de
andere kant van het dorp een nieuwe vestiging geopend (zie ook onder 8). De
zaken gingen immers heel goed, begin 1914 werkten niet minder dan 450
werknemers voor de Baasroodse scheepswerven.

Na 1955 bleef alleen de werf Van Praet-Dansaert actief op deze locatie, maar
ook die werf had steeds minder werk. Ze sloot uiteindelijk de deuren op
31 december 1986.

Drie Huizen (2)

Sinds de 18de eeuw wordt de ruimte tussen het dorp en de verder gelegen
Nieuwen Briel ‘Driehuizen’ genoemd, naar de drie woningen die er ooit stonden. In
de 19de en 20ste eeuw was dit gebied ideaal als uitbreidingsmogelijkheid voor de
scheepswerf van Van Praet. Langs de Schelde werden werkhuizen gebouwd terwijl
aan de overkant van de steenweg de houtzagerij van de werf stond. Ook na de
overgang van hout naar ijzer en staal werd er immers nog heel wat hout voor een
schip gebruikt, denk maar aan het roer of het interieur van de leefruimte van de
schipper en zijn gezin.

Villa’s, cité Vermylen (3)

Petrus Vermylen richtte reeds in 1886 een fabriek op voor zetmeel, stijfsel en
kleurstoffen. Maar het was zijn zoon Theodoor Vermylen die, samen met zijn
broers, door de oprichting van de S.A. Ateliers de Construction de Baesrode de
basis legde voor de verdere ontwikkeling van de locatie. Een nieuwe constructiewerkplaats maakte machines en onderdelen, die ook een lokale afzetmarkt
vonden in de Baasroodse brouwerijen en scheepswerven. De zetmeelfabriek
werd fors uitgebreid en genoot zelfs Europese bekendheid. Tot slot was er ook
nog een papierfabriek. De drie bedrijven vormden samen één geheel, compleet
met eigen spoorlijn tot in de gebouwen.
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Driehuizen © Privéverzameling

Nevenactiviteiten
Naast houtzagerijen waren er nog heel wat andere nijverheden die nauw met de
scheepsbouw verbonden waren. Een van de voornaamste was de touwslagerij.
Zeilschepen hadden voor hun tuigage naast zeilen vele meters touw nodig, maar
ook na de overschakeling naar gemotoriseerde schepen bleef touw in gebruik in
de vorm van lijnen om een schip aan de kade vast te leggen.
Ook kettingen, zeilen, lieren, teer en motoren waren producten die onontbeerlijk waren bij het uitrusten van een schip.

Theodoor Vermylen bouwde vanaf 1906 een eigen woonwijk. Hierbij voorzag
hij verschillende types woningen, eenvoudige voor de arbeiders en luxueuzere
voor ploegbazen en directeurs, allemaal in een uniforme stijl, alsook een villa
voor zichzelf, gelegen aan een eigen pleintje met kiosk, feestzaal, winkel en
herberg.
Zoals in die tijd gebruikelijk kregen de burgerhuizen een eigen naam, in dit
geval een vrouwennaam die in de familie van Vermylen voorkwam: een
dochter, zus of echtgenote, … De naam werd in de gevel, boven de deur,
ingewerkt .
Zie ook bord van ‘1200 jaar Baasrode’ op het pleintje voor meer informatie over het
geheel van de cité Vermylen.

De Molenberg (4)

Via voetweg 30 bereiken we de Molenberg. Vóór de opkomst van de stoommachine, motoren voor aandrijvingskracht en de daaruit voortvloeiende industrialisering en fabrieken, waren molens het toppunt van mechanisering. De
windmolen werd in het graafschap Vlaanderen ontwikkeld in de 12de eeuw en
bood een snelle en efficiënte manier om graan tot meel te vermalen om de
groeiende bevolking te voeden. Doorheen de eeuwen nam hij ook vele andere
taken op: polders droog houden, olie slaan, wol vollen en hout tot papier
malen, om er maar enkele te noemen.
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De vroegst vermelde molen van Baasrode, hier op de Molenberg, dateert van
vóór 1473. Het was een heerlijke banmolen: inwoners van de heerlijkheid
Baasrode waren verplicht hun graan in deze molen te laten malen. De opbrengsten van de molen (het maalrecht) waren ten voordele van de adellijke heer,
maar die trad natuurlijk zelf niet op. Hij verpachtte zijn maalrecht en molen aan
de hoogstbiedende. Niet zelden was ook dit geen molenaar maar een ondernemer/handelaar die op zijn beurt een molenaar aanstelde. Zo werd de molen in
1572 gepacht door Diederick Van Liefvelt uit Brussel.
Om wind te vangen was de molen gelegen op het hoogste punt in de onmiddellijke
omgeving, op de kunstmatige Molenberg. Op 4 juli 1926 sloeg de bliksem op de
molen in. Het gevolg was een brand en het verlies van de molen. Door de moordende concurrentie van mechanisch aangedreven molens was het niet meer zinvol
om de molen herop te bouwen.
De Molenberg bleef nog lange tijd in het landschap zichtbaar en ook nu nog
verraadt het reliëf van de huidige parking de plaats waar ooit een veel hogere
heuvel gelegen heeft.
Nog een zichtbaar spoor van de molen is dat heel wat straten en wegen op dit punt
samenkomen, een gevolg van het belang van de molen voor de gemeenschap. Alle
wegen leidden letterlijk naar de molen.
Zie ook bord van ‘1200 jaar Baasrode’ voor meer informatie.

© www.molenechos.org/verdwenen/molen

© Privéverzameling

nijverig baasrode

Dorpsplein (5)

Dorpsplein © Privéverzameling

Aan de overkant van het dorpsplein
werd vanaf 1923 door de socialistische
beweging een ‘Vooruit’ gebouwd. In het
gebouw was zowel een herberg als
feestzaal en een coöperatieve winkel.
De socialistische verenigingen,
turnkring, harmonie en toneelvereniging, vonden er onderdak. Vanaf 1930
fungeerde het gebouw ook als cinema.
Een buur, Emmanuel Annemans, maakte
bij hem thuis boten en wist een
erfdienstbaarheid te bedingen, nl. dat
hij te allen tijde via een poort en onder
het podium door met zijn boten naar de
straat kon. De Vooruit werd in 2001
gesloopt en vervangen door het huidige
gebouw.

Zie ook bord van ‘1200 jaar Baasrode’ café
Ieder ‘t zijn voor meer informatie.

Blauw Huis en oorlogsmonument (6)

Niet alleen de socialistische beweging stond sterk in Baasrode, ook de liberale
zuil had veel aanhang door de prominente aanwezigheid van heel wat ondernemers en fabriekseigenaren. Zo was Cesar Van Damme, eigenaar van de
gelijknamige scheepswerf, enige tijd schepen en de allereerste volksvertegenwoordiger van het arrondissement Dendermonde. Ook alle schippers waren bij
de liberale zuil aangesloten. Dat alles leidde ertoe dat vanaf 1920 het gebouw
op de hoek van de Kloosterstraat en de Scheepswerfstraat, gebouwd in 1909,
vaak voor activiteiten van de liberale verenigingen gebruikt werd en het
gebouw de naam ‘Blauw Huis’ kreeg.
In de onmiddellijke buurt van het Blauw Huis staat ook het oorlogsmonument.
Het werd in 1920 geplaatst en in 1930 bijkomend versierd door beeldhouwer
Frans Crabs. Na de Tweede Wereldoorlog werden de namen van de omgekomen
Baasrodenaars op de achterkant van het monument toegevoegd. Minder
gebruikelijk is dat op die zijde ook allerlei marteltuigen zoals een zweep en
boeien te zien zijn.
Schippersgilde aan het Blauw Huis @ Privéverzameling

Doorgaans vormen dorpspleinen de
oudste kern van een dorp of woonkern.
Baasrode vormt daarop een uitzondering. Als Scheldedorp ontwikkelde het
dorp zich langsheen de Schelde en de
Vliet. Het dorpsplein werd pas aangelegd in het kader van een urbanisatieproject om aan de groeiende bevolking
onderdak te bieden. De eerste plannen
voor dit Nieuw Kwartier werden in 1902
al gemaakt, maar het begin van de
realisatie liet op zich wachten tot 1905.
De grote oppervlakte en vorm van het
dorpsplein, met aan de kant van de
Scheepswerfstraat een ronde vorm,
vinden hun oorsprong in de originele
plannen om een nieuwe, grotere kerk op
deze plaats in te planten. Het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog en de lege
gemeentekas na 1918 betekenden het
einde van deze plannen.
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De Vliet (7)

Op oude kaarten is te zien hoe
een brede beek langs de toenmalige woonkern van Baasrode liep om uiteindelijk aan de Sint-Ursmaruskerk bijna loodrecht in de Schelde uit te monden. Dit
was de Vliet en die verschafte aan Baasrode een binnenhaven. Schepen konden
immers de Vliet opvaren en lagen daar beschut van stroming en de meeste
getijdewerking. Houten schepen legden in tegenstelling tot wat we nu zien vaak
niet parallel aan een kade aan, maar voeren recht op de oever tot ze vast liepen,
het zgn. droogvallen. Omdat ze onderaan plat waren, konden ze dit doen zonder
schade op te lopen. Steeg het water bij vloed, dan gingen de schepen opnieuw
drijven. De achterkant van het schip lag immers in het water en werd door het
opkomende tij opgetild.
Aan die binnenhaven hadden veel schippers hun woning staan. De Vliet raakte
in onbruik en verzandde geleidelijk. Grote delen werden in de loop van de
20ste eeuw gedempt. In dit laaggelegen parkje is nog een stukje vliet te zien.
De verdere, gedempte loop is nu een fietspad geworden. We volgen de loop
van de Vliet tot aan de vroegere monding van het riviertje in de Schelde.
Zie ook twee borden van ‘1200 jaar Baasrode’ op het pleintje voor meer informatie over
de Vliet en de pastorij.

Scheepswerf Van Damme en Hof Van Peene (8)

Rechts bevindt zich op deze locatie het Hof van Peene. Hoewel het huidige
gebouw veel recenter is, gaat de geschiedenis van het Hof van Peene waarschijnlijk terug tot de 14de eeuw. In de 15de en 16de eeuw was dit de locatie
van de woning van de heren van Halewijn.
Dit gebouw werd na de slag van Baasrode in 1579 samen met de rest van het
dorp verwoest. Het werd herbouwd in de 17de eeuw en er waren in de eeuwen
daarna verschillende brouwerijen op deze plaats gevestigd, o.a. die van de
familie Steeman in de 19de eeuw en de brouwerij Sint-Jozef in de periode
1920–1954. Na 1955 deed het gebouw dienst als magazijn.
Aan de linkerkant bevindt zich de loods van de 2de site van de scheepswerf
Van Damme. Toen de oorspronkelijke locatie aan de andere kant van het dorp
(zie nr. 1) te klein werd, breidde de werf Van Damme in 1928 naar deze plek uit.
Centraal op die nieuwe werf stond de grote loods, aangevuld met een installatie voor elektrische motoren. In de nieuwe loods kon veel sneller en efficiënter
aan een nieuw schip gebouwd worden dan in de veel kleinere houten loods op
de oorspronkelijke locatie. Net als bij concurrent Van Praet-Dansaert had die
loods een takelsysteem waarmee zware stukken van de ene machine naar de
andere konden vervoerd worden. Voor verluchting en het dempen van het
oorverdovende lawaai van metalen scheepsbouw in de loods werd de muur
aan deze kant van kleine openingen voorzien.
Zie ook bord van ‘1200 jaar Baasrode’ voor meer informatie.
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Loods Van Damme. Privéverzameling

Veer en kerk (9)

Vóór de 19de eeuw maakte men het onderscheid tussen Sint-Ursmarus-Baasrode
en Baasrode-Vlassenbroek. Beide hadden een eigen schepenbank en vierschaar.
De oudste vermelding van de term Sint-Ursmarus gaat terug tot 1139. Rond 1500
werd de oude kerk vervangen door een nieuw gebouw. De kerk werd samen met
het dorp verwoest in 1579 en pas opnieuw hersteld vanaf 1605. Ze kreeg toen
haar opmerkelijke torenbekroning. In de loop van de 18de en 19de eeuw
onderging ze een aantal uitbreidingen tot men begin 20ste eeuw overwoog om ze
af te breken en te vervangen door een nieuwe kerk (zie nr. 5). De kerk had van
oudsher het recht tol te heffen op de aanpalende kade. Veelal legden heemers,
schuiten of ertvelders aan, maar ook kogges en heudes voeren tot Baasrode. De
bloei van de haven situeert zich in de 16de eeuw .
Ook het veer maakt al eeuwenlang deel uit van het lokale beeld. Het zorgde voor
de verbinding met Hamme-Kastel op de andere oever. In de 2de helft van de 19de
eeuw was daar de eindhalte van de tram van Antwerpen. Pendelaars konden
hierdoor gaan werken in een van de vele Antwerpse bedrijven of in de haven.
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Smederij De Landtsheer · nr. 90 Tegenover de scheepstimmerwerven situeerde
zich in de 18de eeuw aan de overkant van de straat een aanzienlijke smederij
uitgebaat eerst door Jacobus De Landtsheer en vervolgens door zijn zoon Jan-Frans
en een compagnon Francis Van Hoecke. Zij concentreerden zich haast uitsluitend
op het aanbrengen van smeedwerk op schepen: beslag en spijkers.
Drukkerij Stevens · nr. 92 In dit gebouw was tot 1932 drukkerij Bracke gevestigd. Hoewel
qua omvang niet groot, had de drukkerij een niet onbelangrijke productie doordat ze de
kinderboeken van Abraham Hans realiseerden. Die populaire kinderauteur uit Horebeke
schreef heel wat in Vlaanderen populaire kinderverhalen, waaronder ‘De geheimzinnige
scheepsbouwer van Baasrode’. Na 1932 werd dit drukkerij Stevens-De Coster.

Sint-Ursmarusstraat (10)

De Sint-Ursmarusstraat is de as waarlangs de vroegste bewoning te Baasrode
zich ontwikkelde. In de 17de en 18de eeuw sprak men van Begijnestraat, naar het
begijnhof aan de zuidkant van het dorp. Door die centrale rol in de geschiedenis
van Baasrode, situeerden zich hier heel wat nijverheden. We sommen ze
hieronder van noord naar zuid op.
Brouwerij D’Hollander · nrs. 68–70 De geschiedenis van deze brouwerij zou
terug gaan tot 1800, toen Balthazar De Landtsheer de brouwerij De Halve Maan
uitbaatte. Via huwelijk kwam de brouwerij in handen van de familie D’Hollander.
Die familie richtte in 1908 een nieuw brouwerijgebouw op, uitgebreid in 1931 en
nogmaals vernieuwd in 1939. Tot 1960 was de brouwerij gekend onder de naam
Brouwerij Bacchus, nadien als de nv Brouwerij van Baasrode. In 1972 werd ze
overgenomen door Piedboeuf uit Jupille, die de machines ontmantelde. Daarmee
verdween de laatste brouwerij uit Baasrode.
Scheepswerf/brouwerij De Landtsheer · nr. 111 In de 17de en de 18de eeuw was
een aanzienlijk deel van deze straatkant in handen van de familie De Landtsheer.
Hun voornaamste activiteit was de scheepsbouw. Zo bouwden achtereenvolgens
Balthazar, Willem en Adriaan De Landtsheer hier schepen. In de 2de helft van de
19de eeuw woonde hier een andere telg van de familie De Landtsheer, Charles,
die brouwer was en het pand in 1913 verkocht.

Gemeentehuis · nr. 100 Na de Franse annexatie van deze gewesten werd de
schepenbank afgeschaft en vervangen door een gemeentebestuur. Rond 1860
werd hiervoor een nieuw gemeentehuis gebouwd. Het is een gemeentehuis naar
het voorbeeld van de herenwoningen uit die tijd, neoclassicistisch van stijl met
centraal een deur en aan beide zijden twee vensters. Over de breedte van de
eerste verdieping zijn acht vensters geplaatst. Een poort aan de linkerkant gaf
toegang tot de erachter gelegen gemeenteschool. Cesar Van Damme, die in de
tegenover gelegen herenwoning woonde, was naast eigenaar van de scheepswerf
ook geruime tijd actief als schepen en volksvertegenwoordiger.
Scheepswerf De Toekomst – Edmond Van Praet In 1912 begon Edmond Van Praet,
zoon van de toenmalige werfbaas van de werf Van Praet-Dansaert een eigen werf onder
de naam De Toekomst. Hoewel het huidige gebouw in de 20ste eeuw herhaaldelijk
verbouwd werd, geeft de zuidelijke muur nog een goed idee van de robuuste structuur
met kleine vensters die het werkhuis ooit had. De werf zelf kende een moeilijke start,
met een jaar later de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog , en sloot rond 1950 de deuren.

D’Hollander © Privéverzameling

Ursmarus van Lobbes werd geboren te Floyon in 644 en overleed te Lobbes in 713.
Hij was een benedictijn en predikte in de Nederlanden. Hij werd door SintAmandus priester gewijd, werd abt van de abdij van Aulne en in 689 abt van de
abdij van Lobbes, die hij voort uitbouwde. In 691 werd hij bisschop gewijd en in
826 heilig verklaard. Zijn naamdag is 18 april en hij is de schutspatroon voor
kinderen die moeilijk kunnen stappen.
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Zie ook twee borden van ‘1200 jaar Baasrode’ voor meer informatie.
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Provinciale Erfgoedsite Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137
9200 Baasrode (Dendermonde)
Open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur
De voormalige scheepswerven van Baasrode (Dendermonde)
omvatten meer dan 3ha industrieel erfgoed. De Provincie
bouwt de plek uit tot een levendige erfgoedsite over scheepsbouw en binnenvaart eind 19de–20ste eeuw met:
- 19de-eeuwse ateliers met de oorspronkelijke machines
- Twee droogdokken met twee historische schepen:
- De ongemotoriseerde spits ‘Lauranda’ die in 1928 op deze
werf gebouwd werd.
- De gemotoriseerde spits ‘ALYV’ die in 1938 op deze werf
gebouwd werd.
- De collectie van Scheepvaartmuseum Baasrode vzw met een
gespecialiseerde bibliotheek en een uitgebreid archief in de
voormalige meesterwoning en nieuwbouw.
- De internationaal gerenommeerde vzw School voor
Scheepsmodelbouw die correcte schaalmodellen bouwt van
de schepen die daar ooit van stapel liepen.
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