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Win-winsituatie

De Katoen Natie groep wil haar middelen 

voor kunst- en cultuursponsoring zo efficiënt 

mogelijk inzetten en de maatschappelijke 

inspanningen optimaal laten renderen voor 

de samenleving. Daarom werd het beheer 

georganiseerd en geprofessionaliseerd. 

De investeringen gebeuren niet lukraak.  

Er wordt gefocust op zaken met blijvende 

waarde. Bovendien tracht de Katoen Natie 

groep een return te realiseren onder de 

vorm van naamsbekendheid, uitstraling, 

imago, prestige, opbouw van klantenrela-

ties, behoud van erfgoed, opbouw van 

kunstpatrimonium, creatie van een 

aangename en unieke werkomgeving,… 

Maatschappelijk verantwoord onderne-

men, kunstsponsoring en marketing kunnen 

naadloos in elkaar overvloeien en comple-

mentair zijn. Het getuigt van goed onder-

nemerschap om, via kunst- en cultuurspon-

soring, een toegevoegde waarde te 

realiseren voor de samenleving en tegelij-

kertijd resultaten te bereiken in het eigen 

marketing en PR-beleid: twee vliegen in 

één klap.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Katoen Natie groep is als bedrijven-

groep actief in de logistieke sector. Door 

haar commerciële activiteiten creëert de 

groep meerwaarde voor haar klanten en 

maakt ze winst. Met die winst worden de 

uitbouw en de groei van de groep gefinan-

cierd. Een gedeelte van de winst wordt in 

“de maatschappelijke omgeving” geïnves-

teerd. De groep doet dat erg bewust en 

professioneel. 

Er worden belangrijke financiële middelen 

vrijgemaakt voor onder meer:

> conservatie en renovatie van het erfgoed 

van de onderneming en dat van de 

goederenbehandeling in het algemeen;

> het scheppen van architecturale meer-

waarde;

> mecenaat;

> het uitgeven van boeken;

> de aankoop van kunstwerken:

> restauratie; 

> stadsvernieuwing;

> steun aan wetenschappelijk onderzoek.

Kunst- en cultuursponsoring 

wordt door klanten gewaardeerd

De klanten van de Katoen Natie groep 

zijn erg begaan met kunst en cultuur 

en zijn meestal zelf grote sponsors van 

kunst- en cultuurevenementen.  

Ze identificeren zich met het kunst- en 

cultuurbeleid van de Katoen Natie 

groep, omdat het aansluit bij hun 

interesses. 

De directies en operationele managers 

van onze klanten bezoeken regelmatig 

onze (historische) gebouwen, tentoon-

stellingen en culturele initiatieven en 

zijn zeer verheugd wanneer zij één van 

onze wetenschappelijke of historische 

kunstboeken als geschenk ontvangen.

een gezond evenwicht tussen verantwoord ondernemen 
en marketing, branding en imagovorming
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In verhouding tot de omzet van de groep 

blijft die inspanning weliswaar aan de 

bescheiden kant, maar het gaat toch om 

aanzienlijke bedragen. Om dergelijke 

financiële inspanningen te kunnen blijven 

verantwoorden, is het aangewezen om 

een return na te streven op het vlak van 

marketing, branding, imago, uitstraling, 

klantenbinding.

Vlaamse trots

Ook de overheden stellen steeds minder 

middelen voor kunst en cultuur ter beschik-

king. Hun vleugels zijn geknipt door hun 

beperkte financiële marge en hun begro-

tingstekorten. Een tussenkomst uit de 

privésector wordt in die context steeds 

belangrijker. Zeker als het om volgehouden 

inspanningen op langere termijn gaat. 

Vandaar dat het kunst- en cultuurbeleid 

van de Katoen Natie groep van zeer groot 

belang is voor onze regio. 

De Katoen Natie groep doet bij de uitbouw 

van haar kunst- en cultuurbeleid geen 

beroep op subsidies van staat, regio, 

steden of gemeenten. Evenmin doet ze 

een beroep op andere bedrijven of 

particulieren. De financieringsstrategie is 

glashelder: alle sponsoring wordt door de 

groep zelf gedragen.

Voordelen van kunst- en  

cultuursponsoring t.o.v. sportsponsoring

Sportsponsoring is bij bedrijven heel  

wat populairder. Sommigen sponsoren 

een formule 1-team, anderen een 

wielerploeg of een voetbalteam. 

Kunstsponsoring is echter op drie 

vlakken interessanter:  

> het vergt minder middelen; de 

jaarlijkse kost is dus lager;

> De Katoen Natie groep bereikt er 

makkelijker de juiste doelgroep mee;

> kunst en cultuur zijn minder  

“vluchtig”; wanneer de sponsoring 

doordacht wordt aangepakt blijft  

de investering haar waarde beter 

behouden.

Tegen de stroom in!

In de privésector wordt de belangstelling 

voor erfgoed en kunstpatrimonium steeds 

kleiner. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Heel wat bedrijven worden overgenomen 

door hedge- en private equityfondsen. Die 

hebben meestal geen belangstelling voor 

erfgoed- en cultuursponsoring. Ook 

overnames door multinationale bedrijven 

met hoofdzetel in een ander land leiden 

meestal tot het stopzetten van dit soort 

sponsoring. De band tussen directie, 

erfgoed en kunst gaat immers vaak 

verloren.

Ook de crisis heeft een negatieve impact 

gehad. Veel bedrijven, banken, institutione-

le beleggers, verzekeringsmaatschappij-

en,… die vroeger een gestructureerd 

sponsorbeleid voerden, werden gedwon-

gen om hun inspanningen op dit vlak te 

beperken of zelfs stop te zetten. Onder druk 

van hun aandeelhouders hebben ook veel 

beursgenoteerde bedrijven hun mecenaat 

afgebouwd. Uit besparingsoverwegingen 

werden grote budgetten geschrapt.

De Katoen Natie groep vaart tegen de 

stroom in. De groep besteedt jaarlijks ± 

0,03% van haar omzet aan kunst en cultuur. 
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Er kan ook makkelijker samengewerkt 

worden met andere bedrijven. Die 

kunnen hun industrieel erfgoed overma-

ken of in bruikleen afstaan aan de vzw.

> vzw Art in Headquarters

 Deze vzw organiseert de culturele 

invalshoek van het hoofdkwartier van de 

groep Katoen Natie. Zij doet de organisa-

tie van de bezoeken, verzorgt de 

opleiding van de gidsen, voert besprekin-

gen met alle geïnteresseerden en 

stakeholders, geeft de impulsen aan 

architecten, inrichters en bouwers. 

Kortom de vzw draagt de verantwoorde-

lijkheid voor de museale functie.

> Fondation d’Art Moderne et textile 

 Het grootste gedeelte van de kunst 

wordt als een afgesplitst vermogen 

beheerd in een stichting, de Fondation 

d’Art Moderne et Textile. Die oplossing 

zorgt ervoor dat het kunstpatrimonium 

niet vermengd wordt met de activa van 

de bedrijven en losstaat van de bedrijfs-

economische risico’s van de groep en 

haar directie.

 De stichting draagt zorg voor de uitbouw, 

de verzekering en de ontwikkeling van 

de collectie. De stichting verhuurt de 

kunstwerken via een gespecialiseerd 

bedrijf. De bedrijven van de groep huren 

de kunstwerken van de stichting en zijn 

verantwoordelijk voor de museale functie 

(het tentoonstellen).

 De stichting heeft haar eigen raad van 

bestuur en haar eigen consultants en 

medewerkers en bepaalt zonder 

inmenging van de bedrijven van de 

groep haar strategie en politiek. Die 

onafhankelijke positie leidt tot een 

uitstekend onderbouwd beleid en tot 

veel meer focus en specialisatie in het 

beheer.

Het zakenleven en de activiteiten van 

een bedrijf zijn onderhevig aan 

risico’s. Het  is van groot belang dat 

het kunst- en cultuurerfgoed van 

bedrijven niet door  operationele en 

bedrijfseconomische risico’s in gevaar 

gebracht kan worden.

Onafhankelijke juridische entiteiten

De oplossing daarvoor is het afsplitsen van 

kunst, erfgoed, historische gebouwen, 

industriële archeologie, oude archieven, 

enz… in onafhankelijke juridische entiteiten, 

die losstaan van de bedrijfseconomische 

risico’s van de bedrijven van de groep.

Dit biedt ook grote voordelen op het vlak 

van beheer en bestuur. In deze afgesplitste 

juridische structuren kan een eigen strate-

gisch beleid uitgestippeld worden. Een 

afgesplitst vermogen binnen een onafhan-

kelijke juridische entiteit verzekert een beter 

beheer, een betere performantie en focus. 

Middelen kunnen efficiënter, doelbewuster 

en meer gefocust aangewend worden. 

Operationele kosten worden zichtbaar en 

veel beter beheersbaar.

Twee vzw’s en een stichting

> vzw Maritiem en logistiek erfgoed

 Het erfgoed en de industriële archeolo-

gie van de goederenbehandeling 

werden ondergebracht in de vzw 

Maritiem en logistiek erfgoed. 

Dat is niet alleen veiliger en efficiënter.  

Risicobeperking, professioneel beheer, focus
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inrichtings-, exploitatie- en bewaringskosten 

die met de museale functie verbonden zijn, 

mogen niet onderschat worden.

Groot voordeel

Er is een groot voordeel. Zodra de investe-

ringen gebeurd zijn en het project op de 

rails staat, verminderen de financiële 

inspanningen drastisch.

2  Katoen natie 150 jaar. Over krukhaken, 

pirrewitjes en natiepaarden, deel 1, Greta 

Devos, 2002, uitgeverij Lannoo.
3  Katoen natie 150 jaar. Over olifanten, 

batterijen en andere mastodonten, deel 2, 

Greta Devos, 2003, uitgeverij Lannoo.
4  singelberg, het kasteel en het land van 

Beveren, onder de redactie van Marie-

Anne Wilssens, Bart Bartholomieux, Adrie de 

Kraker, Johnny De Meulemeester, Kevin 

Poschet, Rik Van Daele, Dirk Verelst, Richard 

Willems, 2007, uitgeverij Lannoo.

Hoge kosten

Wie kunst tentoonstelt, ontdekt snel dat de 

tentoonstellingskosten zeer hoog zijn. Kunst 

vraagt permanente aandacht, de juiste 

klimatologische omgeving (constante 

temperatuur en vochtigheid), uitstekende 

communicatie met bezoekers, veiligheid, 

geschoolde en getrainde gidsen voor de 

rondleidingen, organisatie en opvolging 

van de bezoekers. Ook de ruimten en de 

De Katoen Natie groep hecht veel belang 

aan haar wortels, aan de geschiedenis van 

de goederenbehandeling en aan de 

historische achtergronden van de samenle-

vingen waarin zij werkzaam is. Daarom 

ondersteunt zij wetenschappers en auteurs 

bij hun historisch onderzoek. Heel wat 

boeken werden al met de steun van de 

groep gerealiseerd. 

Een paar voorbeelden:
1  de Antwerpse naties, zes eeuwen actief 

in haven en stad, Greta Devos, Gustaaf 

Asaert, Fernand Suykens, 2004, uitgeverij 

Lannoo.

de Katoen natie groep: 
investeren in de tentoonstellingsfunctie

Research en publicaties

1 2 3 4
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Kunstenaars stimuleren met opdrachten

De Katoen Natie groep geeft geregeld  

ook een opdracht aan een kunstenaar. 

Een paar voorbeelden:

> Ramsey nasr, de vroegere stadsdichter 

van de stad Antwerpen en nu “Dichter 

des Vaderlands” in Nederland, kreeg de 

opdracht om een gedicht te schrijven. 

Het werd ingewerkt in de ramen van het 

nieuwe restaurant Bebronna van Burcht 

Singelberg.

> Hubert Minnebo maakte een zeer grote 

zonnewijzer voor de tuin van Burcht 

Singelberg.

> Jef Mouton realiseerde in opdracht het 

kunstwerk “ de Milestone” dat de 

afstanden en richtingen aangeeft naar 

de vestigingen van de groep in de 

wereld. Ook dit kunstwerk bevindt zich  

in de nabijheid van Burcht Singelberg.

> wim delvoye ontwierp zijn Brabofontein 

en een gotische kapel in cortenstaal. 

In de bijlage vindt u een uitvoerige  

beschrijving van die kunstwerken.

de Katoen natie groep ondersteunt 

actief hedendaagse kunstenaars. 

enerzijds helpt ze hen bij het  

uitoefenen van hun taak en anderzijds 

laat ze hen geregeld kunstwerken in 

opdracht creëren.

Kunstenaars assisteren

De Katoen Natie groep staat kunstenaars 

bij. Zo werd Panamarenko geholpen bij de 

bouw van zijn “duikboot” en bij de con-

structie van “de Scotch Gambit”. Beide 

kunstwerken waren zo groot en zwaar dat 

zij niet in diens atelier gemaakt konden 

worden. Gedurende vele jaren heeft de 

Katoen Natie groep een loods, heftrucks en 

kranen ter beschikking gesteld aan het 

Delwaidedok. Daar realiseerden de 

kunstenaar en zijn team die prachtige 

kunstwerken.

Duikboot van Panamarenko

Over de duikboot van Panamarenko 

bestaat een aardige anekdote. Op zeker 

ogenblik kroop de kunstenaar in zijn 

“duikboot” en vroeg hij aan een kraanman 

van de Katoen Natie groep om zijn kunst-

werk te water te laten. Gelukkig was die 

laatste pienter genoeg om eerst naar het 

hoofdkwartier te bellen. Hij had weliswaar 

veel respect voor de kunstenaar, maar 

vertrouwde toch niet helemaal op de 

waterdichtheid van diens creatie. De 

directie besloot wijselijk om de proefvaart 

af te blazen. De duikboot is nu één van de 

topstukken in de collectie van de 

Fondation Cartier.

twee vormen van mecenaat 
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Een centraal thema

In 2005 besprak men de verschillende 

manieren om textielen te dateren. Het 

congres van 2007 met als titel “Furnishing 

textiles of the 1st millennium AD from Egypt 

and neighbouring countries” handelde 

over textielen die als interieurdecoratie  

werden gebruikt. Het congres van 2009 

focuste op kledingaccessoires uit de 

Romeinse tot vroeg-islamitische periode  

in Egypte.

Congres 2011

Het volgende wetenschappelijk congres 

vindt in oktober 2011 plaats in de hoofd-

zetel van de Katoen Natie groep 

(HeadquARTers). Professoren, geleerden, 

conservators, archeologen en andere 

specialisten zullen zich buigen over de 

textielen.

De volgende kunstboeken werden naar 

aanleiding van de congressen uitgegeven:

> Methods of dating ancient textiles of  

the 1st millennium Ad from egypt and 

neighbouring countries, ed. Antoine  

De Moor, Cäcilia Fluck, 2007, uitgeverij 

Lannoo.

> Clothing the house, furnishing textiles of 

the 1st millennium Ad from egypt and the 

neighbouring countries, ed. Antoine  

De Moor, Cäcilia Fluck, 2009, uitgeverij 

Lannoo.

> dress accessories from Roman to early 

islamic egypt, ed. Antoine De Moor, 

Cäcilia Fluck, uitgeverij Lannoo.  

(in redactie)

Het tweejaarlijkse wereldcongres 

over oudheidkunde en meer 

bepaald over oude textielen wordt 

gesponsord door de Katoen natie 

groep. Het congres vindt om de  

twee jaar plaats in Antwerpen. 

wetenschappers en specialisten uit 

alle werelddelen komen naar hier 

afgezakt om hun onderzoek, 

research en nieuwste bevindingen 

met elkaar te delen. de Katoen natie 

groep stelt haar gebouwen ter 

beschikking voor de congresactivi-

teiten en besprekingen. de groep 

draagt bij aan de organisatie en 

zorgt voor de publicatie van de 

teksten, foto’s en tekeningen in een 

kunstboek.

wereldcongres oude textielen
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door de restauratie van historisch 

belangrijke gebouwen draagt de 

Katoen natie groep bij tot het behoud 

van architecturaal belangrijk erfgoed. 

Volgende projecten werden gerestau-

reerd en geconserveerd.  

HeadquARTers, Van Aerdtstraat 33, 

Antwerpen

Rond vier negentiende-eeuwse magazij-

nen ontwierp het architectenbureau 

Robbrecht en Daem een harmonieus 

kantoor dat nu fungeert als hoofdkwartier 

van de Katoen Natie groep. De oude 

structuren en materialen van de pakhuizen 

werden behouden. Waar nodig werden 

renovaties aangebracht om het geheel tot 

een aangename, eigentijdse werkruimte 

om te vormen, zonder het verleden uit het 

oog te verliezen. Naast dit kantoorgebouw 

werd een art-nouveauwoning uit 1910 

gerestaureerd. In die woning is het restau-

rant van de Katoen Natie groep gevestigd.

Voormalig hoofdkantoor Valkeniersnatie, 

Van de Wervestraat, Antwerpen

Vlak bij het hoofdkwartier van de Katoen 

Natie groep werd de renovatie opgestart 

van een impressionant gebouw dat ooit 

eigendom en hoofdkantoor was van de 

Valkeniersnatie. Het werd gebouwd in 2 

fasen, in 1904 en 1907. Het pand behelsde 

Restauratie van historisch belangrijke gebouwen

vroeger een pakhuis, stallingen, 2 conciër-

gewoningen en een paar kleine kantoren. 

Binnenkort komen er naast een winkelcen-

trum ook kantoren en woonruimtes.

Terminal TCP, Montevideo 

In 2008 werd het gerenoveerde hoofdkwar-

tier van de Katoen Natie groep Terminal 

TCP in Montevideo, Uruguay, in gebruik 

genomen. Dit historische gebouw was 

vanaf 1835 dertig jaar lang het Franse 

consulaat. In 1847 kwam Alexandre 

Colonna-Walewski, de zoon die Napoleon 

Bonaparte bij de Poolse gravin María 

Walewska had verwekt, er op bezoek. 

In de loop der tijden kreeg het huis verschil-

lende eigenaars. Vanaf 1998 stond het 

leeg. De Katoen Natie groep droeg zorg 

voor de renovatie en de nieuwe inrichting.

Casa de piedras, Montevideo

Casa de piedras is het oudste gebouw van 

Montevideo. Het deed ooit dienst als 

tolhuis. De Katoen Natie groep renoveerde 

dit oude pand en herstelde het in ere.

Huis van Juan José de Amézaga, 

Montevideo

Ook het huis van de belangrijke 

Uruguayaanse politicus en schrijver Juan 

José de Amézaga (president van 1943 tot 

1947) werd door de Katoen Natie groep 

gerenoveerd.
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Pagaddertoren in Montevideo

Een pagaddertoren is een uitkijktoren die in 

sommige havensteden (o.a. Antwerpen, 

Gent, Brugge) in de Spaanse periode door 

reders werd gebruikt om hun schepen te 

zien binnenvaren. Toen de Katoen Natie 

groep een grote concessie verwierf in de 

haven van Montevideo, besliste de groep 

om deze Zuid-Amerikaanse haven een 

pagaddertoren te schenken. Hij biedt de 

inwoners van de hoofdstad van Uruguay 

een prachtig zicht op de Rio de la Plata en 

op hun stad. Daarnaast werd ook een tuin 

aangelegd en een monument ingehuldigd 

in Sarandi.

Antwerpen Noord

Tot voor kort was Antwerpen Noord een 

buurt met een slechte reputatie. Ze ging 

gebukt onder verloedering en criminaliteit. 

De Katoen Natie groep durfde het aan om 

als eerste 4 oude pakhuizen in die buurt te 

renoveren en om te vormen tot hoofdkwar-

tier (HeadquARTers). Sindsdien zijn anderen 

gevolgd. Fabriekspanden en pakhuizen 

werden gerenoveerd. Ook de stad 

Antwerpen droeg zijn steentje bij door de 

renovatie van het Sint-Jansplein en het 

Oude Badhuis, de vestiging van de 

Permekebibliotheek en de aanleg van het 

mooie Park Spoor Noord.

Verbetering van de stedelijke omgeving

de Katoen natie groep tracht ook 

haar steentje bij te dragen tot de 

verfraaiing en heropleving van de 

stedelijke omgeving. dat doet ze 

zowel in Antwerpen als in Montevideo.

Antwerpen Miniatuurstad

Tot 2009 kon men in Hangar 15 aan de 

kaaien in Antwerpen het museum 

Antwerpen Miniatuurstad bezoeken. In een 

oude havenloods werden het ontstaan en 

de geschiedenis van de stad Antwerpen 

geëvoceerd. Samen met vele vrijwilligers 

had de sinjoor Guido Portael jarenlang 

gewerkt aan deze miniaturen Hij had alle 

gebouwen - van gewone woonhuizen tot 

kerken en kathedraal - minutieus en 

waarheidsgetrouw nagemaakt. Het 

stadsbestuur dwong het museum om ten 

laatste op 31 oktober 2009 de loods te 

verlaten. Niemand leek geïnteresseerd om 

de unieke miniatuurstad te redden. De 

Katoen Natie groep stelde één van haar 

loodsen ter beschikking om de miniaturen 

tijdelijk in onder te brengen.  
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Haar missie is drieledig:

> de materiële overblijfselen en  

mondelinge getuigenissen rond het 

verleden van de haven, naties en 

stouwerijen verzamelen, inventariseren 

en bewaren;

> rondleidingen door de collectie organi-

seren en stukken uitlenen voor weten-

schappelijke tentoonstellingen; 

> geschiedkundige studies over de haven 

van Antwerpen, de naties en de stouwe-

rijen promoten via publicaties  

en informatieverstrekking.

De redding van een zeer belangrijk  

foto archief 

Frans Claes was de belangrijkste  

na-oorlogse fotograaf die gespecialiseerd 

was in alles wat met Antwerpen en zijn 

haven te maken had. Zijn ganse leven 

heeft hij Antwerpen en de havenactivitei-

ten gefotografeerd. De Katoen Natie 

groep heeft zijn archief gered en draagt er 

zorg voor dat alle negatieven netjes 

geklasseerd en geïnventariseerd worden. 

Door deze inspanning van de Katoen Natie 

groep blijft het beeldend verleden van 

1944 tot 1990 in Antwerpen bewaard.

Forklifts, straddle carriers en stackers 

verdrongen de driepikkels, pierewietjes en 

natiewagens. Kleinere naties en stouwerijen 

werden overgenomen en verdwenen uit 

het straatbeeld. Hun kantoren en magazij-

nen werden ontruimd, hun archieven en 

werktuigen weggesmeten of verkocht. Een 

groot deel van het maritieme en logistieke 

erfgoed ging definitief verloren. 

Eind 2003 startte de Katoen Natie groep 

een project om het historische patrimonium 

van de havenbedrijven te redden. Tal van 

objecten werden geïdentificeerd, hersteld 

en gerenoveerd. In 2005 kreeg dit project 

een wettelijk statuut door de oprichting van 

de vzw Maritiem & Logistiek Erfgoed. In rela-

tief korte tijd verzamelde de vzw al een 

indrukwekkende collectie. Tal van docu-

menten, werktuigen en getuigenissen 

brengen het rijke verleden van de haven 

tot leven.

Deze vzw is een documentatie- en studie-

centrum. Ze tracht zowel bij het grote 

publiek als bij de meer gespecialiseerde 

onderzoekers interesse te wekken voor het 

verleden van de Antwerpse haven en de 

havenarbeid. 

De groep steunt de witte pater Fernand 

Mertens bij zijn werk in Bunja (Congo) en 

maakt daarvoor fondsen vrij.

Conservatie en restauratie van historisch,  
industrieel erfgoed

Charity
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De Zonnewijzer van Hubert Minnebo

Dit kunstwerk is een echte zonnewijzer in gehamerd en gelast koper. 

De uurcijfers zijn in Sanskriet (Oudindisch) weergegeven.

De uurcijfers van links naar rechts zijn 5, 6 (in het westen), 7, 8, 9, 10, 11, 

12 (in het noorden bij het kunstwerk), 1, 2, 3, 4, 5, 6 (in het oosten) en 7. 

De schaduw van de stijl valt op het cijfer 12 wanneer de zon in het 

zuiden het hoogste punt aan de hemel heeft bereikt.

De zonnewijzer geeft ware zonnetijd weer. Die verschilt van de kloktijd. 

Het verschil is te verklaren door de locatie van de zonnewijzer (ooster-

lengte), de scheve stand van de aardas en de excentriciteit van de 

aardbaan. 

de Katoen natie groep  
geeft opdrachten 
aan hedendaagse  
kunstenaars

De Milestone van Jef Mouton

De compositie bestaat uit 24 blokken blauwe hardsteen. Ze staan 

opgesteld in een vierkant. Hun bovenkant is ruw en vertoont het natuur-

lijke breukvlak (croûte) van de steen zoals hij uit de groeve ontgonnen 

werd. De vier blokken die binnen het vierkant liggen hebben wel een 

gepolijste bovenkant. Die blokken geven de windrichtingen aan. 

In die blokken zijn de namen gebeiteld van de diverse vestigingen van 

de Katoen Natie groep in de wereld, met de afstand die hen van de 

thuisbasis scheidt. 

de kunstwerken op Burcht singelberg 

Vóór musea werden uitgevonden was kunst een onderdeel 
van het dagelijkse leven: ze was geïntegreerd in kerken, 
burgerwoningen, justitiepaleizen, stadhuizen. Je vond haar 
langs wegen en paden, in burchten, paleizen en kastelen, 
op kerkhoven.

de Katoen natie groep wil die traditie in ere herstellen.  
net zoals op HeadquARters, het hoofdkwartier van de  
Katoen natie groep in de Van Aerdtstraat 33 in Antwerpen, 
wordt ook op Burcht singelberg een harmonie tot stand 
gebracht tussen ondernemerschap, beslissingscentrum, 
architectuur, kunst, bedrijfscultuur en -geschiedenis. Kunst en 
architectuur worden geïntegreerd in het hedendaagse 
zakenleven. 

in 2005 kreeg een aantal kunstenaars de opdracht om een 
kunstwerk te ontwerpen dat past binnen het concept 
“burcht”. Ondertussen zijn al drie werken gerealiseerd:



‘Geef mij glas’ van Ramsey Nasr

Ramsey Nasr, één van de stadsdichters van Antwerpen, heeft een 

gedicht geschreven in opdracht van Fernand en Karine Huts. Het 

gedicht is verwerkt in de vensters van restaurant Bebronna op 

Singelberg die uitkijken op de Schelde.

geef mij glas
uitgestrekt glas
om als lichaam vlakaf 
te doorboren  en
meanderend in woorden
deze leegte te bezetten
haar te bewonen 
letter voor letter

hier
aan dit raam
worden luchtankers 
tegen de diepte 
opgeworpen in volle 
glinster 
als vliegende vissen
in een haven van titanen

hier
in het midden van niets
tussen ledigheid en ether 
zet ik winden stil 
haal ik vangnetten 
binnen 
want 
de lucht is mijn schepper
uw venster mijn burcht
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Er wordt volop verder gewerkt aan de uitbreiding van Burcht Singelberg. 

Naast een aantal nieuwe kunstwerken wordt er in de toekomst een 

Vlaamse tuin aangelegd en krijgt de burcht ook een ware schatkamer 

in de vorm van een kunstdepot.

De Brabofontein van Wim Delvoye

Wim Delvoye liet op de grote markt van Antwerpen een 3D-scan 

maken van de bronzen Brabofontein van Jef Lambeaux (1852-1908). 

De fontein dateert van 1887 en verwijst naar de legende van Brabo en 

de reus Antigoon. Delvoye creëerde zijn eigen versie van de fontein 

door het 3D-beeld op zijn computer te manipuleren en te twisten. 



De Katoen Natie groep realiseert met succes een 

doordacht kunst- en cultuurbeleid. 

> De naam van de groep is onlosmakelijk verbonden 

met erfgoed, conservatie van het industrieel verleden, 

mooie architectuur, kunst, restauratie, mecenaat, 

kunstboeken, landmarks, geschiedenis…en cultuur.

> Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de hoofdzetel in 

de Van Aerdtstraat (HeadquARTers) en de landmark 

Burcht Singelberg tussen fort Liefkenshoek en fort 

St.-Marie in Kallo.

> De ruimte met oude gerestaureerde behandelings-

tuigen wordt vaak bezocht.

> De kunstboeken, gepubliceerd onder de auspiciën 

van de groep, zijn een blijvend succes.

> Dankzij een langetermijnvisie en volgehouden 

inspanningen wordt een evenwicht gerealiseerd 

tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

marketing, branding en imagovorming. 

Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

een beleid dat vruchten afwerpt
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