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Het is bekend dat het Antwerpse stadsbestuur maar weinig aandacht heeft voor de bescher-
ming van ons Ekerse erfgoed. De recente sloop van het Hof van Delft (Laarkasteel) is daarvan 
opnieuw het trieste bewijs. Ook het kasteeltje Hof Mertens (eveneens Gulden Poort genoemd) 
staat sinds de privatisering al jaren te verkommeren. Vlaams Belang Ekeren eist dat het stads-
bestuur ingrijpt.  

Het Hof Mertens dateert van 1894 en is een 
realisatie van architect Henri Blomme, die ook 
samen met zijn broer het Hof van Delft ont-
wierp. Het gebouw werd in 1920 aangekocht 
door de gemeente Ekeren en achtereenvol-
gens gebruikt als gemeentehuis, vredegerecht 
en tot 2014 als politiekantoor. In 2016 werd 
het verkocht aan een private eigenaar. 
Maar ondertussen staat het nog 
steeds leeg.  

HOF MERTENS VERKOMMERT 

Onder druk van het Vlaams 
Belang werd als verkoops-
voorwaarde nochtans bedon-
gen dat de private koper het 
Hof Mertens binnen de vijf jaar 
diende te renoveren. Alhoewel die 
termijn nu al meer dan twee jaar ver-
streken is, werd het kasteeltje nog steeds niet 
gerenoveerd. Het staat inmiddels al een hele 
tijd in de stellingen, maar werken worden 
niet uitgevoerd en het staat gewoon verder 
te verkommeren. Het Vlaams Belang heeft de 
evolutie van het dossier van het Hof Mertens 

de voorbije jaren van kortbij opgevolgd en 
herhaaldelijk bij het stedelijk vastgoedbedrijf 
AG Vespa geïnformeerd naar de reden voor 
het uitblijven van de nochtans afgesproken 
renovatie. Volgens de laatste informatie die 
het Vlaams Belang verkreeg zou de  eigenaar 

het pand nu na een minimale investering op-
nieuw willen verkopen om er zo een 

hogere prijs voor te krijgen dan 
diegene die hij zelf betaalde.  

VERKROTTING STOPPEN! 

Het Vlaams Belang vreest 
dat het met dit gebouw de-
zelfde weg opgaat als met 

het Hof Van Delft waarbij men 
het kasteel eerst laat verkrotten 

en het stadsbestuur vervolgens de 
te hoge renovatiekost als gevolg van 

de slechte staat inroept om een sloopver-
gunning af te leveren. Dat mag niet gebeuren! 
Vlaams Belang Ekeren aanvaardt niet dat het 
stadsbestuur enkel maar oog heeft voor het 
erfgoed in de binnenstad en niet voor dat van 
de districten en Ekeren in het bijzonder.
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Het Vlaams Belang eist dat het stadsbestuur garanties geeft voor de realisatie van een kwali-
tatieve renovatie van het Hof Mertens. Indien de private eigenaar niet wil of kan renoveren, 
moet het stadsbestuur desnoods het Hof Mertens opnieuw zelf terug aankopen.  

MEER INFORMATIE? 
webstek: Ekeren.vlaamsbelang.org

e-post: ekeren.vlaamsbelang@gmail.com
tel: 0476 33 78 28 (Wim Van Osselaer, persverantwoordelijke)
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