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Dertien havens maken kans om de ESPO Award 2017 in hun prijzenkast te 

zetten. Antwerpen is als enige Beneluxhaven mee in de running naar de 

trofee die het in 2013 al eens won. 

De Europese zeehavenvereniging maakte zopas de namen bekend van de 

havens die een dossier indienden voor zijn jaarlijkse prijs voor maatschappelijke 

integratie. De negende editie staat in het teken van participatie in kunst en cultuur.

ARTwerp

Antwerpen doet ook dit jaar opnieuw mee, ditmaal met het project ‘Port of 

Antwerp=Port of ARTwerp’. Onder die noemer vallen een reeks culturele 

initiatieven die de haven onderneemt of ondersteunt. Het nieuwe Havenhuis krijgt 

daarin als landmark in het havenlandschap een prominente plaats.

De Scheldehaven won de ESPO Award al eens in 2013. Antwerpen kan de prijs 

dus voor de tweede maal winnen. Dat zou een primeur zijn. Die kan ook Koper te 

beurt vallen. De Sloveense haven haalde in 2014 de trofee binnen en doet nu 

eveneens een nieuwe gooi naar de titel.
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De andere kandidaten zijn Brest, Guadeloupe, Naestved, Oslo, Tallin, 

Szczecin/Swinoujscie, North Adriatic Sea Port Authority, Koper, Malaga, 

Santander, ABP/South Wales en DP World London Gateway.

Een jury neemt de dossier nu door om met een shortlist voor de dag te komen. 

ESPO voegt er aan toe dat de jury “zich niet zal uitspreken over de artistieke 

waarde van de projecten”. De winnaar wordt op 8 november bekendgemaakt.

Vorig jaar kwam Bremenports als eerste over de meet. De delegatie van de 

Duitse haven keerde huiswaarts met een speciaal gemaakt schilderij van 

kunstenares Sasja Hagens over de interactie tussen natuur en havens (foto).
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