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Hoeve Schelfhout

datum
onbekend

De Doelse landbouwer Jerome Schelfhout moest in 2000 al weg
voor het Deurganckdok. Zijn hoeve lag aan aan het eind van de
Liefkenshoekstraat, vlak bij de plek waar het Deurganckdok van
de Schelde aftakt. Minister Sauwens tekende de onteigening en
Schelfhout moest binnen de vijf dagen zijn erf verlaten.

Opmerkingen

Hoeve Oostlangeweg /
Sint-Antoniusweg
Rubenshoeve

2000

Hoeve vlak bij de voormalige Verkortingsdijk. De enige in Doel
die effectief onteigend is.

Diverse woningen in de
Doelpolder en in
Doeldorp

datum
onbekend

Drie hoeves ten westen
van Doel

2003-09-11 In de nacht van 11 op 12 september 2003 werden in Doel, ten
westen van het dorp, drie hoeves met de grond gelijk gemaakt.
De snelheid en de brutaliteit van de afbraak laat veronderstellen
dat de havenautoriteiten elk risico op actie wilden voorkomen.

datum
onbekend

Eind 2002 diende de intercommunale van het Linkeroevergebied
een slopingsaanvraag in voor negen huizen en hoeves in de
Doelse polder, en voor drie woonhuizen in de dorpskern. Volgens
eresenator Ferdinand De Bondt is de dreigende sloping onwettig.

Historische hoeve aan de 2003-10
Oostlangeweg

Begin oktober 2003 startten aannemers tegen alle afspreken in
met de afbraak van een historische hoeve aan de Oostlangeweg.
Doel 2020 kon dit echter voorkomen.
38 verkrotte woningen in 2006-08 tot Afgebroken "omdat ze een gevaar betekenden voor de
Doeldorp
2006-12
omgeving."

Dorpsplein

Afspanning De Roos
9 krotwoningen in
Doeldorp

2006-08-23
2006-09-13 Op 10 september 2006 nam de Maatschappij voor Grond- en
Industrialisatiebeleid een aanvang met de procedure tot sloping
van 10 woningen in Doel, een gevolg van een slopingsbevel dat
door de burgemeester van Beveren werd uitgevaardigd.

Hoek Scheldemolenstraat / Hotel Jagersrust
Dorpsplein

eind 2006 - foto op http://wildebloemen-fotos.skynetblogs.be/tag/1/Doel
begin 2007

Liefkenshoekstraat 24

Historische hoeve

2007-01-17 Deze vroeg-19de eeuwse hoeve in classicistische stijl stond op
de lijstvan krotwoningen die op 13 september 2006 zouden
afgebroken worden. Na overleg tussen Doel 2020 en
burgemeester Marc Van De Vijver werd besloten om ze te
behouden. Op 17 januari 2007 liet de burgemeester de
historische hoeve dan toch afbreken en pleegt daarmee
woordbreuk.

Scheldemolenstraat

7 woningen in de
Scheldemolenstraat

Havenweg

hele reeks woonhuizen

2008-06-23 Krantenartikels + foto's :
http://home.scarlet.be/be065885/20080624_Afbraak_woningen_
Doel.htm
2008-08-18 Bezetting van Doel door de federale oproerpolitie en sloop van
een reeks goede Doelse huizen in de Havenweg.
Foto's:
http://picasaweb.google.nl/paul.maes1/20080818BezettingVanD
oelEnAfbraakHavenweg
http://erik0.wordpress.com/doel-loze-afbraak

Oud-Arenberg, Kieldrecht

Schuur Hof ter Walle

2009-01-15 Op 15 januari 2009 werd het dak van de schuur van het
historische Hof ter walle verwijderd onder politiebescherming. De
schuur moet weg om omdat ze in tijdelijk
natuurcompensatiegebied ligt. Na breed protest uit de
erfgoedwereld besloot Vlaams minister-president Kris Peeters
om de erfgoedwaarde van het gebouw te onderzoeken.
Foto's: http://erik0.wordpress.com/sloop-kieldrechtse-hoevesvervolg.

Scheldemolenstraat
(hoek met Engelse
Steenweg)

Restaurant Saeftinghe

2009-01-26 Al wie in "de Saeftinghe" nog bruiloften, verjaardagen of andere
memorabele momenten heeft gevierd met een copieuze
maaltijd, of wie er heel lang geleden nog de tram heeft genomen,
mag zijn of haar fotoboeken koesteren. Zoals gevreesd is de
overheid op maandag 26 januari met de afbraak
begonnen...liever dan kunstenaars er voorlopig nog hun ding te
laten doen. Bron: www.kunstdoel.net/nl/nieuws/restaurantsaeftinghe-geweest. TV-Oost reportage:
www.tvoost.be/nl/nieuws/2009-01-27/protest-tegen-sloop-in-doel.
Youtube: http://nl.youtube.com/watch?v=4d06VqnKMGc.

Scheldemolenstraat

appartementsgebouw
2009-02-02 Enige appartementsgebouw van Doel. Het puin was nog niet
rechts van gedenkweide
geruimd of men begon al aan de afbraak van het landhuis. De
bewoners leven soms in een stofwolk. Info:
www.kunstdoel.net/nl/nieuws/4-feb-bericht-van-het-doelafbraakfront-van-de-vlaamse-regering.

Engelsesteenweg

landhuis

2009-02-04 www.kunstdoel.net/nl/nieuws/4-feb-bericht-van-het-doelafbraakfront-van-de-vlaamse-regering

Camermanstraat 35

2009-03-04

Camermanstraat 45

hoek van
Camermanstraat en
Hooghuisstraat

2009-03-11

Camermanstraat 37

Napoleontische
burgerwoning
"Camermanhuis"

2009-03-24 Dit herenhuis uit de Napoleontische periode deed dienst als
dokterswoning. Het was één van de imposante dokterswoningen
uit de periode dat schepen die Antwerpen aandeden voor Doel in
quarantaine gingen. In de gevel bevonden zich enkele
kanonsballen uit 1839 toen de Nederlandse vloot vanop de
Schelde Doel beschoot. Na twee weken bezetting legde de
rechtbank van Dendermonde de actievoerders een dwangsom
op, waarna het huis meteen tegen de vlakte ging. ► Artikel en
foto's over dit huis:
www.doel2020.org/Documentatie/afbraak/2009-0323_Camermanhuis_artikel_RDN.pdf.

Camermanstraat 33

Het Paviljoentje

2009-03-24 Voormalig restaurant. Dit huis was een nieuwbouw, het was
slechts 20 jaar oud. Na twee weken bezetting legde de
rechtbank van Dendermonde de actievoerders een dwangsom
op, waarna het huis meteen tegen de vlakte ging.

Camermanstraat 31

Naast ’t Paviljoentje

2009-04-03 half afgebroken op 4 maart 2009

Camermanstraat 39

Naast het afgebroken
Camermanhuis (nr. 37)

2009-04-03 Geen slopingsvergunning, gevandaliseerd door de kranen
?

Visserstraat /
Camermanstraat
Camermanstraat 25

3 garageboxen

2009-04-08 grenzend aan tuin van Camermanstraat 25

Havenweg
Camermanstraat 21

2009-04-09

Hotel Europe

2009-04-09 twee resterende onbewoonde huizen
2009-04-14

Hooghuisstraat (z/n)

Foto's van 41 woningen
die men wil afbreken

2009-04-20 Groot herenhuis, stond al jaren te vervallen
hoek met Havenweg,
tegenover het klooster en
de voormalige school

2009

Te vinden op www.kunstdoel.net/nl/voortgang-sloopdoelwoningen-beeld

