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WOORD VOORAF

De Open Monumentendag is dit jaar aan zijn twintigste editie toe. 
In de laatste twee decennia is er heel wat veranderd. De visie op 
monumenten, monumentenzorg en Open Monumentendag is heel wat 
ruimer geworden. 
Het besef is gegroeid dat niet enkel stadhuizen, kathedralen, 
kastelen en monumentale standbeelden monumenten zijn. Er kwam 
bijvoorbeeld ook aandacht voor kleinschaligere bouwwerken en 
het rijdend, varend, rollend en vliegend erfgoed. Landschappen en 
archeologische sites werden de afgelopen jaren regelmatig mee 
opgenomen in het programma van de Open Monumentendag. 
Monumenten moeten niet langer eeuwen oud zijn. Recenter erfgoed 
komt ook in aanmerking voor bescherming en voor openstelling. 
Dit brengt ons bij het thema van de Open Monumentendag 2008: 
“Twintigste editie, twintigste eeuw.” In Antwerpen kiezen we er 
resoluut voor om moderne architectuur onder de aandacht te brengen. 
De lokale stuurgroep selecteerde daarom locaties opgetrokken tussen 
1920 en 1975. De snelle evolutie van de twintigste eeuw komt pas 
goed op gang na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De einddatum, 
1975, ligt op de datum van het Europees Monumentenjaar. 
Met de geselecteerde deelnemers illustreren we de belangrijkste 
architecturale en stedenbouwkundige ontwikkelingen in onze stad in 
de twintigste eeuw. Deze speelden zich grotendeels af in de Antwerpse 
rand en de districten. Een groot deel van de opengestelde locaties 
is dan ook hier gesitueerd. Dat dit ook voor veel Antwerpenaren 
minder gekend terrein is, is alvast een reden om tijdens de Open 
Monumentendag op ontdekkingstocht te gaan. 
Van deze gelegenheid wil ik ook gebruik maken om alvast de 
Erfgoeddag aan te kondigen. Traditioneel gaat die door in het voorjaar 
en focust op het roerend erfgoed. Dit jaar onder het thema “Uit 
vriendschap!”. Verderop in deze brochure verneemt u hierover meer. 
Maar voor het zover is hopen wij u op zondag 14 september te mogen 
ontvangen op deze twintigste editie van de Open Monumentendag.

Philip Heylen
schepen voor cultuur en toerisme
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INLEIDING

De twintigste eeuw staat nog niet zo ver van ons af. Velen zijn 
vertrouwd met een (groot) deel van deze periode en hebben de 
grondige en snelle ontwikkelingen die toen plaatsvonden zelf 
meegemaakt. De evolutie in de twintigste eeuw situeert zich 
op verschillende domeinen. Maatschappelijk werd deze periode 
gekenmerkt door de verder evoluerende democratisering en dit op 
verschillende vlakken. Zowel op politiek gebied als bijvoorbeeld inzake 
onderwijs, sociale rechten, welvaart, welzijn, gezondheid, cultuur 
en sport was dit merkbaar. De maatschappelijke modernisering en 
de economische ontwikkelingen weerspiegelden zich in een grote 
bouwijver. 
Ook op technisch gebied veranderde er veel. De auto en de luchtvaart 
kwamen op, maar ook de spoorwegen en het kanalennetwerk werden 
verder ontwikkeld. Hierdoor ontstonden nieuwe infrastructuren die 
het uitzicht van de omgeving drastisch veranderden. Autostrades, 
luchthavens, maar ook benzinestations, garages, bruggen, sluizen en 
dergelijke werden op grote schaal gebouwd. Ook Antwerpen kreeg 
in 1930 een luchthaven, in Deurne (39). Met het graven van het 
Albertkanaal werd in dezelfde periode begonnen. In de jaren 1960 
werden de Ring en de Kennedytunnel geopend. Het zijn maar een 
aantal voorbeelden.
Nieuwe  materialen en verbetering van bestaande technologieën 
wijzigden de constructiemogelijkheden. Industrialisering en 
standaardisatie veranderden ook de snelheid en de schaal waarop 
geproduceerd werd. Gewapend beton en verlijmde houtspanten 
maakten grotere overspanningen mogelijk. Door de verbetering van 
de techniek en het gebruik van metaalskeletten kon men op een 
snelle manier hoger bouwen. Productieverbetering zorgde ervoor 
dat glas voor steeds grotere oppervlaktes kon worden gebruikt en 
ook kunststoffen boden allerlei voordelen. Innovatie op het vlak 
van verlichting en andere elektrische toepassingen, verschillende 
verwarmingssystemen, liften en roltrappen, communicatie en vele 
andere technologieën veranderden het wonen, het werken en de 
omgeving in de twintigste eeuw.
Autosnelwegen doorsnijden het vertrouwde landschap en 
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het platteland. Gebieden die voordien een eenheid vormden 
raakten onherkenbaar versnipperd. We zijn vertrouwd geraakt 
met hoogspanningsmasten, antennes, verlichtingspalen en 
voedertorens die overal opduiken. Langs verbindingswegen vormde 
zich lintbebouwing en grote stukken landbouwgebied werden 
omgevormd tot verkavelingen of fabrieksterreinen. De boerderij zelf 
werd een industrieel bedrijf. Ruilverkavelingen zorgden voor grote 
aaneengesloten kavels, maar tevens voor de verdwijning van kleine 
landschapselementen als houtkanten, beken en dergelijke. Hierdoor 
zijn hedendaagse landschappen in tegenstelling tot vroeger eerder 
uniform en kennen ze veel minder regionale verschillen. 

De grootste ruimtelijke expansie kende Antwerpen in het noorden. De 
steeds uitbreidende haven veroverde vanaf de negentiende eeuw en 
voornamelijk in de twintigste eeuw de polders. Ze maakten plaats voor 
de verbreding van bestaande dokken, het aanleggen van nieuwe en de 
uitbouw van infrastructuur als sluizen, bruggen, kranen en bedrijven. 
De polderdorpen Oosterweel, Wilmarsdonk en Oorderen verdwenen. 
De overblijvende poldergronden van Berendrecht werden omgevormd 
tot woonzone in functie van de tewerkstelling in de haven. Het hele 
havengebied vertoont een sterk geïndustrialiseerd landschap met 
haveninfrastructuur, moderne bedrijven en containers. Door de steeds 
vernieuwende productieprocessen werden de functionele gebouwen 
in de loop van de twintigste eeuw voortdurend aangepast, uitgebreid 
en vervangen. De ontwikkeling van de haven en de uitbreiding 
van het waterwegennet landinwaarts stimuleerden niet enkel de 
industrialisatie en de urbanisatie van Antwerpen, maar ook van de 
omliggende gemeenten zoals Merksem en Hoboken. 

Ook door de grote bevolkingstoename en de woningnood 
ontwikkelden steden en hun randgemeenten tijdens de jaren 1920-
30 op spectaculaire wijze. Bestaande wijken werden volgebouwd en 
in de stadsrand en grensgemeenten kwamen nieuwe verkavelingen 
tot stand. De toegenomen mobiliteit maakte nu ook van verder 
afgelegen plaatsen aantrekkelijke woongebieden. Voor de verdere 
stadsontwikkeling van Antwerpen vormden de Brialmontvesten een 
hinderpaal. Al in maart 1906 besliste men tot de afbraak ervan en vier 
jaar later begon de sloop. Voor de aanleg van het vrijgekomen gebied 
schreef men in 1910 een internationale wedstrijd uit. Het bekroonde 
Parijse project behield haast de volledige watergracht en bewaarde 
de meest representatieve krijgsgebouwen. Het plan werd echter 
opgeborgen en bij de latere realisatie van de Singel en de Ring werd 
met de waarde van de militaire architectuur en het vestenlandschap 
weinig rekening gehouden.
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Aan de rand van de negentiende-eeuwse wijken begon men na de 
Eerste Wereldoorlog met de bouw van sociaal gedifferentieerde 
verkavelingen. Het landelijk karakter van de Antwerpse periferie 
verdween geleidelijk. In 1925-28 werd op de noordelijke poldergronden 
gestart met de aanleg van de “Luchtbal”, een sociale wijk die verder 
uitgroeide na de Tweede Wereldoorlog. Ook de verstedelijking van 
het Kiel werd verdergezet. Al in 1874 waren enkele straten getrokken, 
maar de verdere aanleg van dit nu dichtbebouwde stadsdeel gebeurde 
in de periodes 1907-40 en 1950-60. Ook hier ligt de nadruk op de 
sociale woningbouw. In 1911 werd het Nachtegalenpark aangelegd, 
drie door de stad aangekochte kasteeldomeinen samengevoegd als 
groenreserve. De onmiddellijke omgeving ervan verkavelde men tot 
een residentiële wijk, volgens strikte stedenbouwkundige voorschriften 
vastgelegd in de Conventie della Faille (21). Deze bepaalde onder 
meer de aard en omvang van de gebouwen evenals de grootte van de 
kavels. De bebouwing van het gebied kwam na de Eerste Wereldoorlog 
op gang. Na de wereldtentoonstelling van 1930 werden ook deze 
gronden verkaveld voor woningbouw (12). Eengezinswoningen 
en appartementen in deze “Tentoonstellingswijk” vormen er een 
staalkaart van de moderne Antwerpse interbellumarchitectuur.

Tegelijkertijd palmde de stad uitgestrekte gebieden van de omliggende 
gemeenten in. Tussen 1903 en 1930 hechtte Antwerpen delen van 
Merksem, Ekeren, Hoevenen, Hoboken, Berchem en Wilrijk officieel 
bij de stad aan. In 1923 werden de gemeenten Burcht en Zwijndrecht 
naar de provincie Antwerpen overgeheveld en gedeeltelijk door de 
Scheldestad geannexeerd. Zo lag ook de weg open voor de verdere 
ontwikkeling van de poldergronden op de linkeroever. In 1929 werd 
Imalso opgericht, de Intercommunale Maatschappij van de Linker 
Scheldeoever (31). Haar taak bestond erin het gebied als woonzone 
te ontwikkelen. Als eerste stap daartoe werden een voetgangers- en 
voertuigentunnel aangelegd, ingehuldigd in 1933. Tegelijkertijd 
schreef Imalso een internationale wedstrijd uit voor de stadsaanleg. 
Liefst 97 projecten werden ingediend, waaronder het bekend 
plan van Le Corbusier en een aantal interessante voorstellen van 
Belgische modernisten. Geen enkel van de ingezonden voorstellen 
werd bekroond. Toch vonden P. De Heem en E. Van Averbeke in de 
verschillende projecten inspiratie voor hun eigen plan dat in 1934 
werd goedgekeurd. Tot een realisatie van de hierin voorziene, bijna 
autonome stad kwam het voor de Tweede Wereldoorlog niet meer. Na 
1945 bracht men een meer gefaseerde ontwikkeling tot stand met een 
lagere voorzieningsgraad en dus minder autonomie. 
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In de Antwerpse randgemeenten boden talrijke landbouwgronden, 
lusthoven en kastelen met uitgestrekte parken en tuinen 
mogelijkheden tot verkavelen. Over het algemeen ging men snel 
te werk. Winstbejag primeerde duidelijk op een globaal concept. 
De ontwikkeling van de gemeenten Berchem, Wilrijk en Deurne zijn 
exemplarisch. Deze tot dan groene gemeenten werden volgebouwd 
met interbellumwoningen. In 1924 startte de maatschappij 
Berchem Extension met de verkaveling van de wijk Groenenhoek. 
Het Pulhofkwartier groeide uit tot een dicht bebouwde residentiële 
woonwijk. In Wilrijk waren bij de ontwikkeling van de wijken Elsdonck, 
Valaar en Oosterveld verschillende bouwmaatschappijen betrokken. 
Particulier initiatief en activiteiten van bouwfirma’s leidden in Deurne 
tot homogene interbellumwijken in de buurt van de verschillende  
parken.

Ook in de sociale woningbouw is er na de Eerste Wereldoorlog een 
verschuiving in de architectuur en de architecturale opvattingen 
merkbaar. In 1919 werd de Nationale Maatschappij voor Goedkope 
Woningen opgericht die de lokale huisvestingsmaatschappijen 
overkoepelde. Bovendien stelde men wettelijke normen vast inzake 
hygiëne en sociale voorzieningen. Geïnspireerd door buitenlandse 
voorbeelden gaven modernistische ontwerpers en hun opdrachtgevers 
daarom de voorkeur aan het oprichten van tuinwijken. De Engelse 
voorbeelden waren echter opgevat als economisch onafhankelijke 
eenheden rondom de moederstad. In België werden de tuinwijken 
verengd tot stadsuitbreidingen in een groene omgeving waarbij men 
enkel vormelijke aspecten overnam. Het architectuurbeeld van de 
meeste wijken wordt bepaald door een traditionele stijl, geïnspireerd 
op de landelijke architectuur of beïnvloed door de Engelse en 
Nederlandse voorbeelden en de Vlaamse begijnhofarchitectuur. De 
tuinsteden bestaan uit identieke één- of lage meergezinswoningen in 
lint- of halfopen bebouwing. Voorbeelden zijn de woonwijken op het 
Kiel en de Luchtbal, de wijk Groenenhoek in Berchem, de Eenheidswijk 
in Wilrijk, Moretusburg en Heike in Hoboken en de Unitaswijk in 
Deurne (40). Het succes van de tuinwijk was echter van korte duur. 
Vanaf de tweede helft van de jaren 1920 vreesden de conservatieve 
regeringen voor te grote socialistische concentraties in deze wijken 
en schroefden de budgetten terug. Het verwerven van een eigendom 
en het realiseren van individuele bouwprojecten zou gestimuleerd 
worden. 

Naast de tuinwijken bouwden openbare besturen en 
huisvestingsmaatschappijen ook sociale wooncomplexen in de grote 
steden. Vanaf 1930 kreeg de sociale hoogbouw ook volop de steun 
van de modernistische beweging. Tijdens het Congrès Internationaux 
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d’Architecture Moderne (kortweg CIAM) in Brussel, in 1930, bereikten 
ze een consensus over het  opgeven van de tuinwijk ten voordele 
van appartementen. Het flatgebouw moest worden opgevat volgens 
rationele principes die ertoe zouden leiden dat men een zo groot 
mogelijk comfort op een zo klein mogelijke oppervlakte kon realiseren. 
Daarom werden alle functies die als luxe beschouwd werden uit de 
individuele woning weggetrokken en ondergebracht in collectieve 
voorzieningen. Woonblokken bepalen het uitzicht van vele naoorlogse 
sociale woonwijken zoals bijvoorbeeld in de omgeving van het 
Stuivenbergplein, op het Kiel en op de Luchtbal (30).

Ook als elitaire woonvorm maakte het appartementsgebouw na de 
Eerste Wereldoorlog opgang. Tot de Eerste Wereldoorlog bleef hun 
aantal beperkt. Door de sterke stijging van de bouwprijzen en het 
onbetaalbaar geworden dienstpersoneel verhuisde een deel van de 
burgerij toch naar goed uitgeruste flats. De jaren 1930 brachten een 
geleidelijke democratisering van het appartementsgebouw. Steeds 
meer bepaalden ze het uitzicht van straten en wijken in de Antwerpse 
agglomeratie. Bevoorrechte locaties waren de buurt van een park, 
de percelen langs een brede laan of een straathoek. Pogingen om 
vrijstaande appartementsgebouwen op te trekken waren zeldzaam. 
Tot het einde van de jaren 1930 bleef het appartementsgebouw bijna 
uitsluitend een constructie met maximaal tien verdiepingen die tussen 
andere gebouwen was ingeplant. Residentie Elsdonck (24) is een mooi 
voorbeeld van een flatgebouw in het groen uit het interbellum. 

Op creatief vlak kende men na de Eerste Wereldoorlog een heropleving. 
Tijdens het interbellum overheersten drie grote strekkingen in 
de architectuur: art deco, modernisme en traditionalisme. Ze 
representeren elk een brede waaier aan vormen en bovendien 
bestonden er allerlei mengvormen tussen deze verschillende stijlen. 
Vele architecten waren dan ook in meerdere van deze genres 
tegelijkertijd actief. Na de oorlog twijfelden veel kunstenaars aan 
de te volgen weg: meegaan met het internationaal modernisme of 
op veilig spelen en teruggrijpen naar de traditie. Modernisten en 
traditionalisten stonden na de Eerste Wereldoorlog dan ook lijnrecht 
tegenover elkaar. Velen kozen de veilige weg, daarin gesteund door de 
overheid. De modernisten moesten het stellen met enkele opdrachten 
van private personen of huisvestingsmaatschappijen, die hen in de 
gelegenheid stelden nieuwe ideeën en vormen uit te proberen. 

De vormgeving van een gebouw werd vaak ook bepaald door 
de opdrachtgever. De invoering van de schoolplicht in 1914 
en de bevolkingstoename noopten tot de bouw van nieuwe 
schoolcomplexen. De onderwijsinstellingen door de staat opgetrokken 
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waren meestal moderne baksteencomplexen. Voorbeelden zijn 
de Hogere Zeevaartschool (27), de scholen die Van Averbeke in de 
Pestalozzistraat (16) en op de Luchtbal (29) ontwierp en het atheneum 
van Deurne (32) van Van Steenbergen. Het katholieke net daarentegen 
prefereerde veelal een art deco vormgeving en ambachtelijke tradities 
zoals in het Sint-Lievenscollege (4). Ook in de kerkarchitectuur uit 
deze periode zien we een spanning tussen moderniteit en traditie. 
Waar architecten in de moderne ontwikkelingen een manier zagen 
om af te stappen van de neogotische vormgeving, kwamen ze voor de 
gelovigen neer op een teloorgaan van de tradities en de sacraliteit. In 
vele ontwerpen werd dan ook naar een middenweg gezocht. In deze 
context kadert het ontstaan van de Pelgrimbeweging, in 1924 gesticht 
door Felix Timmermans, Flor Van Reeth en Ernest Van der Hallen. Deze 
beweging streefde naar een heropleving van de Vlaamse kunst, op 
christelijke leest geschoeid. Voorbeelden zijn de Sint-Laurentiuskerk 
(15) en de Sint-Jozefkerk van Huygh (37), waarin hij historische en 
eigentijdse modellen combineerde. Hetzelfde gebeurde in de Christus-
Koningkerk van Smolderen (17). Uitzondering is de Sint-Walburgiskerk 
(3) waar Van Reeth voor wat de buitenzijde van de kerk betreft resoluut 
voor een strakke vormgeving in nieuwe zakelijkheid koos.
 
De moeilijke doorbraak van de modernistische architectuur hangt 
samen met de crisis in het kunstonderwijs tijdens de eerste decennia 
van de twintigste eeuw. De architecten van het interbellum waren 
geschoold in de traditionalistische en klassieke architectuur en velen 
van hen bleven deze richting trouw. In behoudsgezinde kringen was 
de vraag naar deze traditionele en academische stijl dan ook groot. 
Neostijlen en eclectisme bleven op vele plaatsen het straatbeeld 
bepalen. Het Sterckshof (36) bijvoorbeeld werd in 1930 aan de hand 
van iconografisch materiaal heropgebouwd in een vrij geïnterpreteerde 
neovlaamse renaissancestijl. Eveneens populair was de landelijke 
architectuur. Cottagewoningen en Anglo-Normandische vakwerkbouw 
in lokale materialen en technieken waren typerend. Voorbeelden 
vinden we onder andere in de omgeving van het Nachtegalenpark. 
Pas na de Eerste Wereldoorlog kwam er vernieuwing in het 
architectuuronderwijs. Eerst in Ter Kameren, waar Henry van de Velde 
in 1926 directeur werd en na 1930 ook in de Antwerpse academie, met 
de aanstelling van onder andere Leon Stynen en Paul Smekens.

De art deco kwam vanaf het begin van de jaren 1920 in Antwerpen voor 
en ontwikkelde zich uit de art nouveau. De stijl werd gebruikt in de 
architectuur, de interieurinrichting en de toegepaste kunsten, vooral 
als decor voor de burgerij. Hij wordt gekenmerkt door vereenvoudigde 
geometrische motieven en gestileerde ornamenten, de toepassing 
van verschillende soorten baksteen afgewisseld met pleisterwerk, glas 
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in lood, het volumespel van erkers, sierlijk smeedwerk en tegels. De 
vernieuwingen beperkten zich in hoofdzaak tot de gevel. De indeling 
van de woningen is vooral traditioneel, al vinden we uitzonderingen 
in het werk van onder andere Van Steenbergen, Stynen, Huygh en 
Smolderen. 

Het modernisme werd beïnvloed door radicale kunststromingen uit het 
buitenland en protesteerde tegen traditionele vormen en technieken. 
De stijl werd geïntroduceerd door architecten die tijdens de oorlog 
in het buitenland hadden verbleven. Esthetiek moest volgens hen 
enkel voortkomen uit het functionele. De modernisten herleidden 
de architectuur tot een uitgepuurde compositie van elementaire 
geometrische volumes. De wit bepleisterde gevels werden enkel 
verlevendigd door het lijnenspel van muuropeningen, luifels en 
borstweringen. Het staal- en betonskelet verving de traditionele 
dragende muren waardoor de binnenruimte vrij georganiseerd kon 
worden. Nieuwe materialen en technieken, gecombineerd met 
vormelijke vereenvoudiging en prefabricatie moesten bijdragen aan 
de gelijkheid en sociale vooruitgang van de moderne mens. Vele 
Belgische architecten gingen hier echter pragmatisch mee om. In 
Antwerpen resulteerde dit in een baksteenmodernisme beïnvloed door 
de Nederlandse architectuur. Ook invloeden uit de art deco waren niet 
vreemd. Eduard Van Steenbergen, Leon Stynen, Paul Smekens, August 
Francken, Gustaaf Van Meel, Jos Lernout, en Walter Van den Broeck zijn 
een aantal van de architecten die in dit genre actief waren.
Modernisten trachtten ook de stedenbouw te moderniseren. Hun 
ideaal was een rationele stad waar de verschillende functies, wonen, 
werken, recreatie en verkeer hun logische plaats zouden krijgen. Dit 
in tegenstelling tot de complexiteit en densiteit van de historische 
gegroeide stadscentra.

De Tweede Wereldoorlog brak twintig jaar van ingrijpende 
architecturale evoluties abrupt af. Na de oorlogsjaren zou de moderne, 
functionele architectuur zich nog enkele decennia verder ontwikkelen 
en een stempel drukken op steden en gemeenten. Typisch regionale 
en traditionalistische creaties bleven eveneens bestaan. Opnieuw 
immers liepen de meningen uiteen over hoe de wederopbouw moest 
gebeuren: herstel van de vooroorlogse toestand of sanering van 
de geteisterde stad volgens de progressieve stedenbouwkundige 
concepten van de modernisten waarbij gekozen wordt voor een 
functionele zonering en hoogbouw in het groen.

België kende in de naoorlogse periode een nijpend woningtekort. 
Zowel door de oorlogsschade als door de jarenlange bouwstop. In het 
verzuilde België liepen de meningen over de aanpak van het probleem 
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uiteen. Van katholieke zijde promootte men het privé-initiatief, 
met als ideaal de eengezinswoning in de landelijke omgeving. Het 
instrument daartoe was de Wet De Taeye uit 1948. De invoering 
van een individuele bouwpremie en de mogelijkheid om tot 90 
procent van het bedrag te lenen voor de bouw van een eigen woning 
stimuleerde vooral jonge gezinnen uit de stad om een huis in een 
nieuwe verkaveling te bouwen. Op deze manier stimuleerde de wet 
de stadsvlucht. De aanleg van autowegen en de groeiende mobiliteit 
maakten dit mogelijk. Door zijn groot succes had de wet De Taeye 
bovendien een grote impact op de ruimtelijke ordening. De invloed op 
de architecturale kwaliteit was dan weer beperkt. Mede onder invloed 
van gemeentelijke bouwreglementen werd veelal vastgehouden aan 
een eerder traditioneel idioom. In de Antwerpse steden en gemeenten 
bleven de rij- en de driegevelwoningen kenmerkend voor de 
architectuurproductie in de nieuwe verkavelingen. De meeste nieuwe 
huizen zijn opgetrokken in een traditionele stijl, gekenmerkt door het 
gebruik van rode baksteen opgesmukt met details in natuursteen en 
een pannen zadeldak. Ook de indeling van de woningen was meestal 
traditioneel. Vooruitstrevende architecten trachtten in hun eigen 
huizen wel planologische en vormelijke vernieuwingen door te voeren. 
Een voorbeeld is het huis van Renaat Braem (38) in de Menegemlei.

De uitwaaiering van residentiële zones rond de steden veroorzaakte 
ook een verschuiving van andere functies. Omwille van een betere 
bereikbaarheid enerzijds en het ontbreken van expansieruimte in de 
steden anderzijds, volgden scholen, rusthuizen en ziekenhuizen en ook 
kerken de beweging naar de stadsranden. 
De Pius X-kerk (23) is een voorbeeld van deze evolutie. Kerken kregen 
in deze periode een nieuwe planopbouw om te beantwoorden aan de 
wijzigingen in de liturgie doorgevoerd tijdens het Vaticaans Concilie. 
Bovendien kregen ze een herkenbare, nieuwe en vooruitstrevende 
vorm. De Kerk was in deze periode één van de meest progressieve 
opdrachtgevers. 
In de jaren zestig besliste men van overheidswege in de 
stadsuitbreidingen culturele centra op te richten. Vaak groeiden 
ze door hun programmatie uit tot voorzieningen van bovenlokaal 
belang. De bouw en uitbreiding van deSingel (10) valt binnen deze 
ontwikkeling te situeren. Opgericht als muziekconservatorium 
ontwikkelde het complex tot een internationaal kunstencentrum.

De socialistische tegenreactie op de Wet De Taeye was de Wet 
Brunfaut uit 1949. Deze voorzag in overheidsinbreng in het huurbeleid 
van groepswoningbouw in een stedelijke omgeving en in de aanleg 
van de publieke buitenruimten errond. In de praktijk gingen de 
huisvestingsmaatschappijen verder met de bouw van grootschalige 
huisvestingsprojecten zoals zij dat voor de oorlog gedaan hadden. 
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Voorbeelden uit deze periode zijn de blokken van Hugo Kuyck op de 
Luchtbal, de appartementen van Smolderen op de Jan De Voslei en de 
blokken van Braem op het Kiel (13). De collectieve wooncomplexen 
strookten dan wel met het socialistische maatschappijbeeld, de sociale 
samenhang in de nieuwe buurten was echter niet meer dezelfde als 
in de vooroorlogse woonwijken. Het hogere comfort in de individuele 
appartementen had mensen minder afhankelijk van elkaar gemaakt. 
De contacten met de buitenwereld gebeurden niet lang in en rond de 
collectieve buurtvoorzieningen. 

De grote druk op de woningmarkt maakte ook de weg vrij voor 
bouwpromotoren. Zij speelden in op de voorkeur van veel burgers 
voor een burgerlijk flatgebouw. Rationalisering, industrialisering 
en schaalvergroting van het bouwproces, een trend die al in de 
interbellumperiode begonnen was, zette zich nu door. De productie 
op grote schaal van identieke woningen leverde aanzienlijke 
besparingen op door de kortingen op de aankoop van materialen 
in grote hoeveelheden en het gebruik van typeplans. Het idealisme 
inzake woon- en leefkwaliteit maakte in deze periode plaats voor 
kwantitatieve eisen. De moderne, functionalistische vormgeving werd 
geleidelijk algemeen aanvaard, omwille van de rendabiliteit. Het 
achterliggende maatschappelijk gedachtegoed van de modernisten 
ging echter verloren. 

Een nieuwe vormgeving zou er komen onder allerlei impulsen. Op 
de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel maakte men kennis 
met een nieuwe vorm van moderne architectuur die een veel 
vrijere vormgeving toeliet. De verschillende paviljoenen toonden 
de mogelijkheden van de nieuwe bouwtechnieken. Betonnen 
schaaldaken met golvende lijnen, tentstructuren, gordijngevels en 
enorme overspanningen behoorden tot de mogelijkheden. De Expohal 
(34), een tentoonstellingspaviljoen dat na de tentoonstelling in 
Deurne heropgericht werd, is een voorbeeld van deze architectuur. 
Meer en meer toonden architecten ook opnieuw waardering voor 
de kunstgeschiedenis en ook niet-westerse architectuur kwam in de 
belangstelling. Geleidelijk verschenen bouwwerken met brutalistische 
vormgeving en structuralistische invloeden. Ook elementen uit de 
Scandinavische architectuur doken regelmatig op. Voorbeelden zijn 
te vinden in het oeuvre van Jul De Roover. Zowel de Silvertopblokken 
(19) als de hoofdbibliotheek in Deurne (33) zijn exemplarisch voor het 
brutalisme. Blokachtige geometrische en zich herhalende vormen en 
het gebruik van ruw onbewerkt beton zijn kenmerkend.

Het suburbanisatieproces dat na de Eerste Wereldoorlog was 
begonnen, maakte plaats vrij in de binnenstad. Deze zou worden 
ingenomen door de tertiaire sector. De bloei van de handels- en 
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dienstensector liet dan ook sporen na in het stedelijk weefsel. Banken, 
kantoren en grootwarenhuizen toonden met en in hun gebouwen 
hun financiële en industriële macht. Aanvankelijk gebeurde dat in 
een monumentaal gebouw in beaux-artsstijl, maar geleidelijk zou 
de kantoorarchitectuur haar klassiek profiel verliezen en een meer 
eigentijdse vormgeving aanwenden. De Boerentoren (6) is daar een 
voorbeeld van.
Nieuwe functies evenals de concentratie van voorzieningen voor 
het uitgaans-, sport- en ontspanningsleven deden hun intrede in 
de stad. Bioscopen, theaters, hotels, restaurants, cafés, garages, 
benzinestations, stadion, zwembaden (26), sportcomplexen, enzovoort 
rezen als paddenstoelen uit de grond. Dit ging gepaard met een 
overvloed aan reclames, vaak in de nieuwste neontechnieken, die 
ervoor zorgden dat de straten de modernisering letterlijk uitstraalden. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd deze evolutie gewoon verder gezet. 
Een groot deel van de nieuwe bouwprojecten waren opdrachten van 
bedrijven. Banken, kantoren en winkels vervingen de tijdens de oorlog 
zwaar geteisterde woningsector in de binnenstad of ze vestigden zich 
aan goed bereikbare plekken aan de Leien en de invalswegen. Verkeers- 
en parkeerproblemen gingen hierdoor mee de veranderingen in het 
stadsbeeld bepalen. Onbebouwde percelen, straten en pleinen zouden 
dienst doen als parkeerruimte. 

De schaal van de gebouwen nam aanzienlijk toe. Als gevolg van 
deze speculatiegolf werden in de jaren 1960 in de stadskern hele 
bouwblokken en heel wat bouwkundig erfgoed van de kaart geveegd. 
Daarnaast werden historische gevels aangepast door het wijzigen van 
de vensteropeningen en van de verdiepingshoogte en het decaperen 
van de gevelbepleistering. Benedenverdiepingen werden weggeslagen 
en vervangen door “moderne” winkelpuien.  In enkele uitzonderingen 
werd bij de bouw van moderne appartementen en kantoren aandacht 
besteed aan de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, 
maar meestal vervielen deze projecten in een flauw afkooksel van 
het vooroorlogs modernisme. Het administratief centrum aan de 
Oudaan (5) is in deze periode tot stand gekomen. Andere interessante 
voorbeelden van kantoorgebouwen, iets verder van het centrum 
verwijderd, zijn de BP-building van Stynen (11) en het kantoorgebouw 
dat Willy Van der Meeren voor HBK bouwde in de Lange Lozanastraat 
(14).

Het protest van de jaren 1960 tegen de speculatieve verkrotting en 
de ongebreidelde afbraak in de binnenstad zou uiteindelijk leiden 
tot een structuurplan waarin gepleit werd voor kleinschaligheid en 
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functievermenging, waarbij ook het wonen een plaats kreeg. 
De crisis van de jaren 1970 deed de belangstelling voor wonen in de 
stad nog toenemen. Hoge verplaatsings- en stookkosten brachten 
mensen er toe een rijwoning in de stad te bouwen of te verbouwen.
Ook de sociale woningbouw zou voor het eerst terug kleinschalige 
woningen in de binnenstad oprichten. In de Vleeshuiswijk bijvoorbeeld 
werden tussen 1955 en 1970 een hele reeks huizen gesloopt. 
Aanvankelijk wilde men het gebied een kantoorbestemming geven, 
maar geleidelijk besliste men er sociale woningen op te trekken. 
Het oorspronkelijk stratentracé bleef grotendeels behouden en 
de woningen kregen een bescheiden vormgeving geïnspireerd op 
historische voorbeelden. Ondanks deze conservatieve trek luidde deze 
omgeving een duidelijke ommekeer in de aanpak van de binnenstad in. 
Tegelijkertijd groeide ook de interesse in het bouwkundig erfgoed. 
Dit uitte zich in de eerste plaats in een reeks restauraties en 
beschermingen. De overheid zou ook strenger toekijken op de 
integratie van nieuwbouw in het historisch weefsel. Aanvankelijk 
resulteerde dit nog wel eens in enerzijds invularchitectuur die maar 
weinig afweek van de bestaande bebouwing of in façadisme waarbij 
ofwel een oude structuur van een nieuwe gevel voorzien of andersom 
een oude gevel van een nieuwe binnenbouw.
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01  Jezusstraat: Veiligheidsinstituut

02  nationalestraat: tropisch instituut



03  Volkstraat: sint-Walburgis

04  Kasteelpleinstraat: sint-lieVenscollege



05  oudaan: politietoren

06  schoenmarkt: Kbc toren
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09  scheldekaaien: haVenKranen

07  Koniging astridplein: delicatessenWinKel
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10  desguinlei 25: desingel – conserVatorium

11  Jan Van rijswijcklaan 162: bp building
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13  Koningin elisabethlei: proVinciehuis

14  lange lozanastraat: KantoorgebouW Van Van der meeren hbK
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16  Jan de Voslei - pestalozzistraat: stedeliJKe normaal- en oefenschool

15  markgravelei: sint-laurentiusKerK



25

17  louis straussstraat - Jan de Voslei: Kristus KoningKerK

18  cV huisvesting - braembloKKen 



26

19  goede Woning - silVertop

20  acacialaan, ingang park den brandt: drie bunkers
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22  groenenborgerlaan: theologisch en pastoraal centrum
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24  prins boudewijnlaan: residentie elsdoncK

23  groenenborgerlaan 214: pius X-KerK
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25  lange beeldekensstraat: heilig hartKerK

26  Veldstraat: zWembad



30

27  noordkasteel-oost: hogere zeeVaartschool

28  canadalaan: onze-lieVe-VrouW boodschapKerK
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29  Quebecstraat: de zWemschool

32  frank craeybeckxlaan: atheneum deurne
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34  te couwelaarlei: eXpohal

33  te couwelaarlei: bibliotheeK

37  boekenberglei: sint-JozefKerK
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35  turnhoutsebaan: riVierenhof openluchttheater

37  boekenberglei: sint-JozefKerK



34

38  menegemlei 23: renaat braemhuis

39  luchthavenlei: luchthaVen



35

43  collegelaan: XaVeriuscollege en KerK

44  laar: onze-lieVe-VrouW ter sneeuW

45  uitbreidingstraat: KoninKliJK atheneum
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01 PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT
Jezusstraat 28-30 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
opengestelde delen: tentoonstellingszalen.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 2-3-6-10-11-12-15-24 en alle BUSSen MeT eIndHalTe 
rooSevelTPlaaTS of cenTraal STaTIon.

Al in 1926 speelde de provincie met het idee een veiligheidsmuseum in 
te richten. Het aantal arbeidsongevallen was na de Eerste Wereldoor-
log door de toenemende industrialisering onrustwekkend gestegen. In 
1942 pas opende het museum zijn deuren in een pand aan de Kolve-
niersstraat. Verdere uitbreidingsplannen werden echter opgeborgen 
toen men bij sloopwerken de restanten van het zeventiende-eeuwse 
Kolveniershof ontdekte. Het Antwerpse stadsbestuur zag hierin een 
opportuniteit om de site van het nabijgelegen Rubenshuis, op dat 
moment in volle reconstructie, te vergroten. Na de oorlog werd een 
overeenkomst met stad Antwerpen afgesloten en kreeg het provincie-
bestuur in ruil gronden tussen de Jezusstraat en de Kipdorpvest. Een 
architectuurwedstrijd zou bepalen wie het nieuwe museum mocht 
ontwerpen.
Het waren de jonge architecten Marc Appel en Jan Welslau die als lau-
reaten uit de bus kwamen. De bouwwerken, gestart in 1949, werden 
uitgevoerd door de aannemersfirma Van Laere uit Kruibeke. Het ge-
bouw rust op 400 Franki-betonpalen. Ook de gehele draagconstructie 
werd uitgevoerd in een betonskeletstructuur. Zelfs de dakconstructie 
heeft een gebinte in gewapend beton en draagt de glas-in-betonkoepel 
boven de tentoonstellingszalen. Het nagelnieuwe gebouw werd in de 
pers zeer lovend onthaald. 
Voor de verbouwing in 1992 bestond de hoofdingang aan de Jezusstraat 
uit een verdiepte inkompartij met monumentale trap. Aan weerszijden 
bevonden zich twee reliëfs van de hand van Aimé De Martelaere. Links 
was dat het wapen van het Veiligheidsinstituut: een draak die neerge-
slagen wordt door een arbeider. Het tafereel rechts was een hulde aan 
het provinciebestuur: een jonge arbeider, beschermd door de personi-
ficatie van de veiligheid, brengt hulde aan het provinciewapen. Na de 
verbouwing werden de reliëfs geïntegreerd in de nieuwe inrichting van 
de cafetaria en een vergaderzaal. 
Boven de luifel bleef het uitzicht van de hoofdgevel onaangeroerd. 
Rondom de grote raampartijen realiseerde beeldhouwer Remy Corne-
lissen een reeks die de verschillende werkzaamheden van de arbeider 
voorstelt. Tussen de ramen van de eerste en de tweede verdieping zijn 
“de gevaren van de arbeid” weergegeven en bovenaan de verschil-
lende kunstambachten. 
De eigenlijke tentoonstellingszaal bevindt zich in het midden van het 
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gebouw. Oorspronkelijk was ze samengesteld uit een vier verdiepingen 
hoge vide met drie omlopende gaanderijen overspannen door een 
glas-in-betonkoepel. Bij de renovatie werd een vloer aangebracht ter 
hoogte van de eerste galerij. Zo ontstond de Koningin Fabiolazaal, 
gebruikt voor kunsttentoonstellingen ingericht door het provinciebe-
stuur. Vanaf de eerste verdieping bleef de oorspronkelijke structuur van 
het Provinciaal Veiligheidsinstituut integraal bewaard. Langs de zijde 
van de Kipdorpvest bevinden zich het auditorium, de vroegere klasloka-
len (nu een cafetaria) en de modelwerkhuizen. 
Ook de achtergevel kreeg een monumentale behandeling. De centrale 
risaliet wordt geaccentueerd door figuratief en symbolisch beeldhouw-
werk. Beeldhouwer Cyriel De Brauwer gaf zichzelf weer in het bovenste 
reliëf dat de bescherming van de arbeider uitbeeldt. Tussen de tweede 
en derde verdieping zien we de uitbeelding van de havenarbeid, daar-
onder, tussen de eerste en de tweede verdieping, de weefnijverheid.
Ook inhoudelijk ging het Provinciaal Veiligheidsinstituut een iets an-
dere koers varen. Terwijl het oorspronkelijk zeer sterk de nadruk legde 
op de veiligheid in de werkomgeving, biedt het nu een ruim aanbod 
met betrekking tot welzijn, zowel op het werk als thuis.

02 INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE
Nationalestraat 155 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
opengestelde delen: hoofdgebouw en tuin.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten doorlopend gratis aangeboden door Toerisme antwerpen. Het 
gebouw kan enkel onder begeleiding bezocht worden.
TraM / BUS: 2-3-4-8-15-22-25-26.

Twee jonge, Brusselse architecten, Marcel Spittael en Paul Le Bon, 
wonnen de in 1923 uitgeschreven wedstrijd voor de bouw van het Tro-
pisch Instituut. Destijds bestond de taak van deze instelling erin artsen 
op hun werk in Afrika voor te bereiden. Ondertussen is het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde uitgegroeid tot een internationale instel-
ling voor wetenschappelijk onderzoek en postuniversitair onderwijs 
voor tropische geneeskunde en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
De eerste steen van het complex werd gelegd in 1925. Toch werd het 
omwille van budgettaire redenen en uitbreiding van het bouwpro-
gramma pas ingehuldigd in 1933. Drie afzonderlijke gebouwen, een zie-
kenhuis, een afdeling voor algemene diensten en één voor onderzoek, 
vormen een axiaal geordend, symmetrisch grondplan. De directeurs-
woning staat los van deze drie gebouwen. De centrale vleugel met het 
operatiekwartier werd in 1965 met één verdieping verhoogd naar 
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ontwerp van L. Stynen. In 1979-1986 gebeurde een tweede verhoging 
naar ontwerp van P. Storme en J. Van Ranst. De bibliotheek verhuisde 
naar de nieuwe dakverdieping. Het geheel werd als een vrijstaand 
gebouw binnen een aangelegde, omheinde tuin ingeplant, een voor 
die tijd vernieuwend stedenbouwkundig concept. 
Het sobere art decogebouw in arduin en gele baksteen komt robuust 
en monumentaal over, maar is tegelijk verfijnd gedecoreerd en tot in 
de kleinste details afgewerkt. Ramen in verschillende vormen, erkers, 
pilasters en speklagen verlevendigen de vrij vlakke gevels. Het art 
deco-interieur van de voorbouw aan de Nationalestraat is grotendeels 
bewaard in zijn oorspronkelijke staat. Prestigieus zijn de leeszaal, de 
bibliotheek en de monumentale trappenhal waar de decoratie bestaat 
uit lambriseringen in verschillende houtsoorten, brede trappen in 
zwarte en grijze marmer, sobere vertinde trapleuningen en Afrikaanse 
muurschilderingen van de hand van Allard Ollivier die vermoedelijk 
afkomstig zijn van de wereldtentoonstelling van 1930. 
Het gebouw werd destijds in de architectuurtijdschriften geprezen om-
wille van de perfecte afwerking en de technische uitrusting. Voorbeel-
den zijn de driedelige schuifvensters, de verwarmingsinstallatie, de 
verwarmde handdoekdragers in de kliniekkamers en de klimaatregeling. 
Het gerecycleerde water van de vijver werd gebruikt om de luchttoevoer 
in het gebouw op een constante vochtigheidsgraad te houden. Achter 
het decoratieve rooster van de waterval werd door een grote ventilator 
de lucht naar binnen gezogen en in de luchttoevoerpijpen geblazen.
De tuin met zijn vijvers, fonteinen en het spel van hagen en paden is 
uniek in zijn soort. Enkel in Brussel vindt men een vergelijkbare “sun-
ken garden” (verzonken tuin). De strakke, symmetrische vormgeving 
sluit aan bij het architecturaal concept van de gebouwen. Kenmerkend 
zijn de geometrische vijvers, fonteinen en gazons die strak afgeboord 
worden met bebloemde stapelmuren, rechte paden, strakke goudgele 
hagen en leibomen. Naast het decoratieve aspect had de tuin ook een 
praktisch nut. Zo zorgde de waterpartij rechtstreeks voor de luchtbe-
vochtiging in de kamers. Aan de zijde van de Sint-Rochusstraat zijn de 
tuinaanleg en het smeedijzeren hek verdwenen.

03 SINT-WALBURGISKERK 
Volkstraat 41 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 12 tot 18 uur.
opengestelde delen: de ruimte voor erediensten. 
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: om 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur (zonder reservatie).
activiteiten: documentaire tentoonstelling die vijf thema’s behandelt: 
“de geschiedenis en de architectuur van de vroegere en de huidige 
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Walburgiskerken in antwerpen”; “documentatie rond de restauratieplannen 
van de glasramen”; “Sint-Walburgiskerk: een missionariskerk”; “de 
Pelgrimsbeweging: een kunstenaarsbeweging van de jaren 1920-1930”; 
“Het parochieleven in de 20ste eeuw”.
TraM / BUS: 4-8-22-23-25-26-30-34-291-295.

Deze kerk uit 1936 naar ontwerp van Flor Van Reeth is een sober 
geheel, gebouwd in gele baksteen. Het is geïnspireerd door de strakke 
architectuur van de Nieuw Zakelijkheid. Het monumentaal rechthoekig 
gevelvlak is op drie rechthoekige poorten op het gelijkvloers na vol-
ledig blind. De houten poorten zijn decoratief uitgewerkt door een 
afwisseling van vlakke panelen en lamellen. Op de deurpost is een 
heiligenfiguur aangebracht. Vertikaal wordt het gevelvlak doorbroken 
door een vierkante, geblokte toren, waarvan het front in kruisvorm is 
uitgewerkt. Rechtsboven is de gevel gedecoreerd met een witstenen 
basreliëf met de voorstelling van een engel. Het perceel waarop de 
kerk is gebouwd loopt door van de Volkstraat tot de Karel Rogierstraat. 
Ook de bakstenen gevel is vrijwel blind. Hij bestaat uit drie geblokte 
volumes in baksteen. Het middelste is lager en ietwat terugliggend 
en wordt gedecoreerd door een uitspringend monumentaal kruis. De 
zijvolumes zijn opnieuw gedecoreerd met een witstenen basreliëf met 
een knielende engel. 
Het interieur is sober uitgewerkt. Licht komt binnen via sobere glasramen 
in de zijmuren. De ruimte rond het altaar wordt zenitaal verlicht. Er is 
een basreliëf aangebracht met een voorstelling van de ontscheping van 
Sint-Walburgis. Ook de kruisweg is in basreliëf uitgevoerd.
Hoewel de interesse van Flor Van Reeth in de eerste plaats uitging naar 
schilderkunst, moest hij van zijn vader bouwkunst studeren. Hij volgde 
vanaf 1900 les aan de avondleergang van de Antwerpse academie en 
drie jaar later was hij werkzaam in het atelier van de Borgerhoutse ar-
chitect Frans Mertens. Van Reeth werd sterk beïnvloed door de regionale 
architectuur en tradities en toonde een grote interesse voor de deco-
ratieve kunsten van de Arts and Craftsbeweging. In 1924 was Van Reeth 
medestichter van de Vlaamse kunstenaarsbeweging De Pelgrim die een 
moderne esthetiek wilde verzoenen met de traditionele katholieke ethiek.

04 SINT-LIEVENSCOLLEGE
Kasteelpleinstraat 31 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
opengestelde delen: oudste, beschermde delen opgericht in 1930.
gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: om 10.30, 12, 13.30, 15 en 16.30 uur.
activiteiten: een tentoonstelling met originele voorontwerpen van voor- en 
speelplaatsgevels (f. van reeth / J. Huygh), brandglasramen (e. Yoors) en 
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feestzaal (van reeth). er is ook een tweeledige beeldpresentatie over de 
ontstaansgeschiedenis van de schoolgebouwen en over de renovatie- en 
restauratieplannen voor de voorgevel en klassengebouw a.
TraM / BUS: 1-4-12-18-23-24-25-26.

Het Sint-Lievenscollege dankt zijn ontstaan (1930) aan een groep 
vooraanstaande Vlaamse intellectuelen, aangevoerd door industrieel 
Lieven Gevaert. Hij investeerde een deel van zijn privé-kapitaal in de 
bouw en functionele inrichting van deze eerste volledig vernederland-
ste katholieke school in Vlaanderen. Jozef Van Herck, eerste directeur 
en kunstminnend aristocraat, inspireerde de fraaie aankleding. Zijn 
geprivilegieerde contacten met jonge kunstenaars uit de Pelgrimbewe-
ging leidden tot een uniek gesamtkunstwerk. 
De Pelgrim streefde een heropleving van de Vlaamse kunst op christe-
lijke leest geschoeid na, terwijl het college een emancipatie van het 
Vlaamse volk beoogde. Het verwondert dan ook niet dat ze bondge-
noten werden. Jef Huygh mocht de voorgevel tekenen. Flor Van Reeth 
ontfermde zich over de interieurs. De glasramen zijn van Eugeen Yoors 
en het beeldhouwwerk van Rik Sauter. Materiaalkeuze en vormentaal 
waren niet gratuite. Er werd bijvoorbeeld danig gediscussieerd over de 
dominantie van de verticale, dan wel horizontale lijn.
De collegegevel in late art decostijl laat zich lezen als een manifest van 
het Vlaamse katholieke bewustzijn anno 1930. Het is een lijstgevel in 
baksteen en witte natuursteen. De opbouw is verticaliserend door twee 
als halfronde erkers uitgebouwde trappenhuizen, door lisenen met ge-
stileerde beelden van enkele Vlaamse bisschoppen en heiligen erboven 
tussen de vensters en ten slotte door de torenachtige bekroning van de 
ingangstravee. Boven de boogvormige ingangspoort bevindt zich het 
beeld van Sint-Lieven onder een baldakijn. De school was modern, zelfs 
revolutionair van opzet, maar bewaakte wat graag haar band met de 
traditie. Zo leest ook haar architectuur: moderne elementen wedijve-
ren met stijlkenmerken die het rijke Vlaamse verleden oproepen. Zo 
stond het bioscoopachtige art decostucwerk van de kapel in contrast 
met de heiligenbeelden aan de voorgevel, die herinneren aan middel-
eeuwse kathedralen en stadhuizen.
Na de oorlog barstte het college uit zijn voegen. De jaren 1950 en 1960 
waren decennia van groei. Er werd koortsachtig gezocht naar nieuwe 
gronden, lokalen en gebouwen. Dit zou leiden tot een spectaculaire 
facelift. In de economisch welvarende jaren zestig hield de modernisti-
sche geest velen in de greep. Het oude werd verguisd en het functiona-
lisme dicteerde zijn wetten, ook aan de beleidsmakers en intelligentsia 
van het college. Om het plaatsgebrek op te lossen, gingen eerst die 
ruimten voor de bijl waar men een efficiënter en progressiever pro-
gramma wilde schrijven. Zo hoopte de school zich opnieuw op de kaart 
van de geseculariseerde maatschappij te zetten. Enkel door financiële 
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beperkingen bleef het gebouw met feestzaal en kapel overeind. 
De feestzaal herrees als het Sint-Lievenszwembad. Alleen de brand-
glasramen van Eugeen Yoors herinneren nog aan de kapel van weleer. 
Enkele jaren later veranderden nieuwe ramen grondig het uitzicht van 
de oudste gebouwen. Zelfs de voorgevel bleef daarbij niet gespaard. 
Pas in 1995 werd de school als monument beschermd. Dat vormde de 
aanzet tot de restauratie van de brandglasramen. Vandaag investeert 
de school, naar aanleiding van haar 75ste verjaardag, in de restauratie 
van het oudste klassengebouw en het voorgebouw met zijn imposante 
voorgevel.

05 POLITIETOREN 
Oudaan 5 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
opengestelde delen: de inkomhal, het politiemuseum op de 12de 
verdieping, de refter en de terrassen op de 13de verdieping.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
activiteiten: naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het gebouw is 
er een tijdelijke tentoonstelling en doorlopende dvd-projectie over het 
gebouw en zijn architect (tot 19 oktober 2008).
TraM / BUS: 2-3-4-5-7-8-9-15-22-25-26.

Begin jaren vijftig had burgemeester Craeybeckx het plan opgevat alle 
Antwerpse administratieve diensten te centraliseren. Hiertoe werd een 
stedenbouwkundig ensemble ontworpen door de architecten Renaat 
Braem, Jul De Roover en Maxime Wijnants. Allen gaven les aan de 
Koninklijke Academie waar op dat moment de ideeën van Le Corbusier 
hoogtij vierden. Invloed daarvan is dan ook terug te vinden in dit door 
hoogbouw gedomineerd bouwconcept. In de naoorlogse geest van 
radicale sanering en functionele zonering moest daarvoor een heel 
huizenblok verdwijnen en gebeurde de nieuwe invulling compromis-
loos ten opzichte van de omgeving. De politietoren is het enige gerea-
liseerde onderdeel van dit project. Het gebouw zou een tien-verdiepin-
gen-hoge tegenhanger op pijlers krijgen aan de Korte Gasthuisstraat en 
een verbindende vleugel van vier bouwlagen aan de Everdijstraat. De 
drie gebouwen zouden gelegen zijn rond een iets lager gelegen plein 
met daaronder een parkeergarage. Tijdens het langdurige productie-
proces waren vragen gerezen in verband met de bereikbaarheid van de 
locatie en de efficiëntie van de concentratie. Er werd besloten slechts 
een deel van de administratie te centraliseren op een nieuwe locatie 
aan de stadsring. In het torengebouw werden uiteindelijk alleen politie-
diensten ondergebracht. 
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De politietoren wordt geschraagd door kolommen aan de buitenzijde 
van de gevels. Deze zichtbare structuur verleent het complex gotische 
allures en laten een flexibele planindeling toe. De vormgeving van de 
kolommen is zeshoekig. Dit verslankend effect was erop gericht het uit-
zicht en de lichtinval in het gebouw te optimaliseren. Aan de uiteinden 
van het gebouw staan de polygonale trapkokers. Aan de achterzijde be-
vindt zich de hoofdcirculatie met trappenhuis en flankerende liftkokers. 
Het gebouw telt in totaal zestien verdiepingen. Op het gelijkvloers 
bevindt zich de trechtervormige inkomhal, ingepast tussen pilotis. 
Oorspronkelijk was ze opgevat als een sobere ontvangstruimte. In 
1995 echter werd ze heringericht, waardoor een deel van het door 
Braem ontworpen meubilair verloren ging. De eerste twaalf verdiepin-
gen bevatten de kantoorruimten. Het rechthoekige grondplan wordt 
ingedeeld met een flexibel wandsysteem in hout en glas dat bestaat 
uit kasten die aan de halzijde uitsteken. De zoldering is een rooster met 
paneelinvulling waarin de verlichting is ingewerkt. De vloeren zijn van 
linoleum. De aluminium omkasting van de radiatoren in de kantoor-
ruimte sluit rechtstreeks aan bij het raamwerk. Bij de systematische 
renovatie van de kantoorverdiepingen is al veel van het oorspronkelijke 
interieur, evenals het buitenschrijnwerk, vervangen. 
De inspringende bovenliggende verdiepingen zijn mastabavormig en 
vormen een doorlopend ruimtelijk geheel. De gemeenschappelijke 
voorzieningen zijn er gegroepeerd. Verdieping dertien en veertien om-
vatten de cafetaria en een foyer. Beide met mezzanine en trappencom-
plex. De bovenste verdiepingen, vijftien en zestien, bevatten de dub-
belhoge turn- en feestzaal, projectiecabine, stortbaden, kleedkamers 
en dienstruimten. Het zo goed als gaaf bewaarde interieur is typerend 
voor de jaren vijftig. Het bestaat uit een wandhoge lambrisering met 
ingewerkte deuren, stalen trappen met houten treden, aluminium 
radiatorkasten en linoleum op de vloer. Het gebouw werd in 1965 
bekroond met de architectuurprijs van de Société Belge des Urbanistes 
et Architectes Modernes.

06 KBC TOREN
Schoenmarkt 35 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 11 tot 16 uur.
enkel toegankelijk mits reservatie via e-mail bij KBc, Myriam de Block, 
myriam.deblock@kbc.be (uiterste datum voor reservatie: 05/09/2008).
opengestelde delen: de panoramaverdieping.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
reservatie noodzakelijk.
TraM / BUS: 2-3-4-5-7-8-10-11-15.
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Vlak na de Eerste Wereldoorlog werd een wedstrijd uitgeschreven om 
dit stukje stad, dat in 1914 in puin was geschoten, opnieuw een invul-
ling te geven. Het duurde echter nog een decennium voor het plan 
gerealiseerd werd. Opdrachtgever was de Algemeene Bankvereeniging. 
Deze Antwerpse bank werd gecontroleerd door de Middenkredietkas, 
eigenlijk de kassier van de Boerenbond. Daarom kreeg deze wolken-
krabber de bijnaam “Boerentoren”. Ze gaven de architecten Jan Robert 
Van Hoenacker, Jos Smolderen en Emiel Van Averbeke de opdracht de 
hoogste woontoren van Europa te bouwen. 
De aannemer Dumon & Vander Vin werkte voor de realisatie van het 
staalskelet samen met de Duitse firma Demag. Uit 3.400 ton staal met 
430.000 klinknagels en 180.000 schroeven werd in amper 4 maan-
den tijd een stevig geraamte opgetrokken. Hieraan zijn de witstenen 
buitengevels opgehangen. De werken begonnen in 1929 en in maart 
1932 verhuisde de bank naar de nieuwe locatie. Aanvankelijk betrok zij 
slechts enkele verdiepingen en verhuurde de rest aan bedrijven en par-
ticulieren. De horeca was vertegenwoordigd met een Duitse bierkelder, 
een bowlingbaan, een Chinese tearoom (Cuperus) en een restaurant. 
Op de 24ste verdieping kon het publiek tegen betaling de panorama-
zaal bezoeken en genieten van een magnifiek zicht over Antwerpen. 
Deze zaal bevond zich vlak onder een met koper bekleed waterreservoir 
met een inhoud van 230.000 liter.
Oorspronkelijk telde het gebouw 24 verdiepingen en was het 87 meter 
hoog. De Boerentoren bepaalt door zijn hoogte en door de prominente 
inplanting mee de skyline van de stad. De toren en zijn twee zijvleugels 
volgen de gebogen rooilijn. Beide vleugels zijn opgetrokken tot een 
hoogte van zeven bouwlagen met daarop twee inspringende verdiepin-
gen en een tiende nog meer achteruitgelegen verdieping. De hoofd-
ingang met parement van marmer en graniet wordt versierd met vier 
hooggeplaatste, monumentale bronzen beelden in art decostijl. Op 
de rechterhoek van de toren bevindt zich een Onze-Lieve-Vrouwebeeld 
en boven de twee zijvleugels zijn reliëfpanelen met voorstellingen van 
dieren en vruchten aangebracht.
In 1944 werd de toren beschadigd door een V-bom. De oorspronkelijke 
plannen om de toren een moderne “look” te geven werden na hevig 
protest opgeborgen. Tussen 1969 en 1971 zijn wel grondige verbou-
wingswerken uitgevoerd onder leiding van L. Stynen en P. De Meyer. 
Het interieur werd grondig gemoderniseerd en de toren werd verhoogd 
tot ruim 97 meter. Hij telt nu zesentwintig bouwlagen met nog eens 
drie bouwlagen als bovenbouw. De pui werd voorzien van een doorlo-
pende betonnen luifel en de oorspronkelijke metalen vensters werden 
vervangen door ramen met bronsglas. Er werd ook een einde gemaakt 
aan het verhuren van kantoren en appartementen aan particulieren. 
De bank had alle beschikbare ruimte zelf nodig.
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07 PRIMEURWINKEL – VERHALENBAZAAR
Koningin Astridplein 36 / 2018 Antwerpen
openingsuren: van 12 tot 18 uur.
Moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: winkelruimte.
TraM / BUS: 2-3-5-6-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-23-24-27-28-31-32-35.

In 1962 namen de broers Beels op het Antwerpse Koningin Astridplein 
een primeurwinkel over van hun tante Julienne en oom Arsène. Ze 
noemden de winkel Juar, een samentrekking van de twee voornamen. 
De broers lieten de winkel grondig verbouwen. 
Tot vandaag ademt de winkel onmiskenbaar de sfeer van Expo ’58. 
De pastelkleurige schappen (van roze tot lichtgroen) en vakjes met 
goudkleurige afboording werden op maat gemaakt. Een lange en klei-
nere toog heeft legplanken met marmerprints op formica. Ingewerkt 
in de schuine vlakken bevinden zich buislampen. Op de toog prijkt 
een bordje van installateur Versteylen uit Deurne. Ook de melkglazen 
lampjes in de etalage en de plexi, niervormige “presentoirs” zijn nog 
aanwezig, evenals de twee weegschalen achter de toog.
Het interieur van de primeurwinkel was duur en degelijk. De winkelin-
richting is dan ook vrijwel intact bewaard gebleven.
Juar was een zeer succesvolle zaak die tot laat in de avond open was, 
een soort nachtwinkel avant la lettre. Hier waren delicatessen te koop 
die elders moeilijk te vinden waren: de eerste kiwi’s en avocado’s 
werden hier verkocht. Vele Antwerpenaren herinneren zich de broers in 
hun grijze stofjas nog.
De winkelruimte meet nauwelijks vijf bij acht meter. Het is dan ook 
bijna niet te geloven dat men hier vaak met vier personen tegelijk 
bediende. Tot december 2004 hield Marie-Rose, de vrouw van Arsène 
Beels, de winkel open. 

De winkel met zijn intacte interieur wordt momenteel gebruikt 
als exporuimte voor het reminiscentieproject Verhalenbazaar, een 
organisatie van de ontmoetingscentra Atlas en Tophat van de stad 
Antwerpen. Al in 2006 liep hier een gelijknamige tentoonstelling. Het 
boek (“Verhalenbazaar – Foto’s en verhalen uit de Stationsbuurt”) dat 
toen verscheen is momenteel terug te koop in de boekhandel. Over 
de toekomst van het winkelinterieur bestaat nog geen zekerheid. De 
winkel roept bij vele Antwerpenaren warme herinneringen op en het is 
de hoop van velen dat het interieur bewaard zal blijven.
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08 STEDELIJK INFORMATIECENTRUM   
 ARCHEOLOGIE EN MONUMENTENZORG

Kloosterstraat 15 / 2000 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het Architectuurarchief van de provincie Antwerpen (APA) verzamelt al 
geruime tijd architectuurarchieven uit de negentiende en twintigste 
eeuw. Het verwerft, beheert en ontsluit de archieven van privé-archi-
tecten, stedenbouwkundigen, designers, bouw- of immobiliënfirma’s 
en vakverenigingen. Dankzij het uitgebreide en veelzijdige bronnenma-
teriaal is het archief in staat om de vele facetten van de architectuur, 
de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de landschapsarchitectuur 
in de provincie Antwerpen te documenteren en te valoriseren.
De collectie is het resultaat van gericht prospecteren en verzamelen 
tijdens de voorbije jaren. Alle periodes en regio’s van de provincie 
maakten het voorwerp uit van die zoektocht. Bij het aanleggen van de 
collectie is de aandacht altijd gericht op de gehele of zo volledig moge-
lijke archieven. Bij archieven van architecten of stedenbouwkundigen 
wordt bijvoorbeeld belang gehecht aan alle stukken die het leven en 
het oeuvre van de betrokkene documenteren: personalia, opleidings- 
en studiemateriaal, stukken over de bedrijfsvoering, projectdossiers, 
prijsvraagontwerpen en vrij werk, foto’s en dia’s van uitgevoerde 
projecten, documenten met betrekking tot de nevenactiviteiten van de 
architect en de verzameling documentatiemateriaal zoals tijdschriften, 
knipsels en productinformatie.
De collectie van het APA schetst een mooi beeld van de architectuurge-
schiedenis in de hele provincie Antwerpen sinds 1800. Momenteel telt de 
collectie een zestigtal archieven, onder andere van Jul De Roover, Jozef 
Huygh, Paul Smekens, Joseph Smolderen, Leon Stynen en Emiel Van 
Averbeke.
Tijdens de Open Monumentendag presenteert APA haar werking en haar 
collectiestukken in het Stedelijk Informatiecentrum Mercator Ortelius.

09 HAVENKRANEN
Rijnkaai / 2000 Antwerpen
om naar boven te gaan moet vooraf gereserveerd worden bij MaS
Hessenhuis, tel. 03 206 03 89, mas@stad.antwerpen.be 
duur van het bezoek: 30 à 45 minuten.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
niet toegankelijk voor kinderen kleiner dan 1,50m.
TraM / BUS: 1-13-30-34-291-501-502-503.
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Aan de Rijnkaai, ter hoogte van Hangar 26 en 27, staan elf van de 
zestien museumkranen van het Museum aan de Stroom. Het is de 
grootste museale collectie havenkranen ter wereld. De oudste kraan 
dateert van 1907, de jongste van 1963. Zij werden vervaardigd door 
tien verschillende bekende constructeurs uit binnen- en buitenland en 
tonen op een schitterende manier de snelle technologische evolutie in 
de havenactiviteiten van de vorige eeuw. 
Deze historische kranen zijn dringend aan restauratie toe. Tot de over-
dracht aan het Nationaal Scheepvaartmuseum werden de kranen nog 
onderhouden door het Havenbedrijf. Toen dit een autonoom bedrijf 
werd, was het onderhoud niet meer vanzelfsprekend en stond het 
Scheepvaartmuseum voor een onmogelijke opdracht. Gelukkig werden 
de kranen einde 2002 als monument beschermd, op de twee meest 
recente na. 
Sinds vorig jaar zijn de dossiers voor onderhoudswerken en voor vol-
ledige restauratie in voorbereiding. Een team van Monumentenwacht 
Antwerpen zorgde al voor een uitgebreid rapport met aanbevelingen 
over de meest dringende instandhoudingswerken. 
Op de Open Monumentendag krijgen bezoekers informatie over de 
snelle evolutie in de constructie van de havenkranen, over de di-
verse technieken die toegepast werden, en over de problemen die de 
conservatie en de restauratie van deze pareltjes van techniek met zich 
meebrengen. 
Wie geen hoogtevrees heeft, kan ook mee naar boven op één van de 
kranen en kan van nabij het mechanisme bewonderen of genieten van 
het uitzicht op de Schelde. 
Wie dat niet durft, kan ook toekijken hoe het team van Monumenten-
wacht te werk gaat bij het inspecteren van dergelijke monumenten. 
Echte fanaten van het industrieel erfgoed kunnen er nog een rondrit of 
een fietstocht in de haven bijnemen: daar kunnen ze ook de andere vijf 
walkranen uit de collectie gaan bewonderen én de laatste vlottende 
stoomkraan, die binnenkort – hopelijk – als varend erfgoed wordt 
beschermd. 

Op zondag 14 september kan u ook de verschillende tot de verbeelding 
sprekende stadsvernieuwingsprojecten op het Eilandje bezoeken en 
bezichtigen. De meest authentieke maritieme stek van Antwerpen 
ondergaat een ware transformatie tot levendige woonwijk, bol van 
commerciële en culturele activiteiten. Een greep uit het aanbod: het 
Museum aan de Stroom (MAS), het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, 
het Red Star Line-museum, de Shop, de Montevideomagazijnen, de 
nieuwe woontorens aan het Kattendijkdok, het SISA, de Sociale Jacht-
haven Kempisch Dok, het Havenhuis, enzovoort. U bent welkom van 
12 tot 18 uur voor geleide wandelingen, exclusieve werfbezoeken en 
tal van (maritieme) activiteiten. Afspraak in de binnenstraat van het 
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FelixArchief, aan de Oude Leeuwenrui 29. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie kan u terecht op 03 244 51 87.

10 DESINGEL – CONSERVATORIUM
Desguinlei 25 / 2018 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: om 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur (zonder reservatie).
activiteiten: kleine permanente tentoonstelling over het gebouw en het 
nieuwbouwproject.
TraM / BUS: 2-6-25-26-27-38-298.

In 1958 ontwierp L. Stynen een muziekschool op het militair domein 
De Wezenberg. Het gebouw was onderdeel van een grootschalig 
stedenbouwkundig ontwerp dat Stynen voor deze omgeving maakte 
en dat bestond uit verschillende torens ingeplant en geïntegreerd in 
een groene omgeving. Voor de aanleg van de ring, de spoorlijn en het 
zwembad werd een deel van het landschap opgeofferd en het even-
wicht tussen natuur en architectuur ging verloren. Van Stynens steden-
bouwkundig project werden enkel deSingel, de BP-building aan de Jan 
Van Rijswijcklaan en het Crest hotel (nu Crowne Plaza) gerealiseerd.

DeSingel werd in verschillende fasen gebouwd. Men begon met de 
bouw van het conservatorium. In 1964 werd de eerste steen gelegd en 
vier jaar later werd de laagbouw geopend. Het gebouw heeft een on-
volledige achtvorm. Het bevat leslokalen en burelen geschikt omheen 
twee binnentuinen. De gelijkvloerse verdieping is zoveel mogelijk vrij 
gehouden om aan alle zijden brede perspectieven te creëren. Een brede 
trap met zachte helling leidt naar de lokalen op de eerste verdieping. 
Deze liggen steeds aan één zijde van de brede gangen waardoor een 
circulatie ontstaat met uitzicht op alle onderdelen van het conservato-
rium en op de twee binnentuinen. 
De technische, akoestische en functionele eisen die aan het gebouw 
gesteld werden, hadden een invloed op het ontwerp. Zo is de scheiding 
tussen klassen en gangen meestal dubbel uitgevoerd met akoesti-
sche wanden of ingemaakte kasten. De muren tussen de klassen zijn 
akoestisch geïsoleerd. De klassen werden hoger opgetrokken dan de 
gangen waardoor direct natuurlijk licht kan binnenvallen. Waar moge-
lijk werden glazen wanden gebruikt tussen gangen en lokalen om de 
transparantie van het gebouw te vergroten. 
De tweede fase van het project liet op zich wachten. Pas in 1973, 
nadat gouverneur Kinsbergen had voorgesteld om Radio 2 Antwerpen 
eveneens in het complex onder te brengen, kwamen de werken terug 
op gang. Een concertzaal voor duizend personen en een schouwburg-
zaal voor achthonderd toeschouwers werden gerealiseerd. Deze zalen 
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vormden samen met de bibliotheek en de leeszaal in de toren het 
dominerende element van de compositie. 
Beton speelde in het werk van Stynen een grote rol. Ook in deSingel 
paste hij het veelvuldig toe, zowel voor de zichtbare draagstructuur, 
de gevel als de afwerking. Het draagt bij tot het uitzicht en de beleving 
van het gebouw. Ook bij de constructie van de zalen werd beton ge-
bruikt. Voor de buitenmuren opteerde hij voor een ter plaatse gestort 
beton, afgewerkt met een spuitlaag kiezelsteentjes. De binnenmuren 
bestaan uit geprefabriceerde betonplaten. 
Ondertussen groeide deSingel geleidelijk uit tot een internationaal 
kunstencentrum. In een derde fase (1985-1988) werd het complex dan 
ook uitgebreid. Het ontwerp was van P. Demeyer, medewerker van 
Stynen tijdens de vorige fases. Uit respect voor het oorspronkelijke con-
cept wou men Stynens lijnen en ritme zo veel mogelijk doortrekken. 
Gezien de funderingen van het bestaande gebouw niet voorzien waren 
op een bijkomende verdieping, werd besloten de bestaande vleugel te 
overbouwen. Daarvoor was een zware constructie nodig die een deel 
van de oorspronkelijke vorm van het gebouw opslokte. De derde fase 
kreeg daardoor een massieve indruk. Ondanks gelijke vormkenmerken 
wijkt deze fase dan ook sterk af van Stynens concept van openheid en 
doorzicht. 
Sinds het ontwerp in 1958 waren de ruimtewensen en het ruimtege-
bruik sterk geëvolueerd. De werking van het Koninklijk Vlaams Mu-
ziekconservatorium veranderde en deSingel kreeg er heel wat nieuwe 
gebruikers bij. Zo herbergt het gebouw al geruime tijd een unieke com-
binatie van kunstdisciplines onder één dak. Daarom werd in 1995 aan 
architect Stephane Beel gevraagd een masterplan op te maken voor 
de uitbreiding en reorganisatie van deSingel en het conservatorium. 
In eerste instantie werd een bijkomende circulatieas gecreëerd, die de 
initiële achtvorm effectief realiseerde en het lossen en laden voor de 
zalen vergemakkelijkte. Het podium van de Rode Zaal en de artiesten-
foyer werden vergroot (1999-2000). Sinds 2007 is men bezig met de rea-
lisatie van de tweede fase van de opdracht. Deze omvat een hoogbouw 
aan de Jan Van Rijswijcklaan en een laagbouw ter hoogte van de berm 
van de snelweg. Het is een ambitieus plan met productiezalen, ruimte 
voor podiumkunsten en muziek, een echte tentoonstellingsruimte, een 
multimedialeeszaal en artshop, kantoren, een ruim café-restaurant en 
pauzebuffet voor het publiek, tal van studio’s en twee kleine zalen voor 
het conservatorium. In 2010 zal de kunstencampus voltooid zijn.
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11 GEBOUW BREEVAST BELGIUM 
 (VOORMALIGE BP BUILDING)

Jan Van Rijswijcklaan 162 / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: gelijkvloers, bovenste verdieping en dak.
TraM / BUS: 2-6-25-26-27-38-298.

In 1960 gaf het BP-concern aan L. Stynen de opdracht een kantoor-
gebouw te ontwerpen. Hij deed dit in samenwerking met P. De Meyer 
en J. Reusens. Het vrijstaande complex werd opgetrokken in een 
groene omgeving, op de kruising van de Jan Van Rijswijcklaan en 
 Camile Huysmanslaan. 
Het gebouw is opmerkelijk omwille van zijn constructie. Het is volledig 
opgehangen aan een 57 meter hoge centrale kern van gewapend beton 
die de ruggengraat van het gebouw vormt. Daarin zijn de liften, trap-
pen, lucht- en ventilatiekokers opgenomen. Bovenop deze centrale kooi 
zijn twee 55 meter lange hoofdbalken aangebracht waarboven nog 
eens negen dwarsbalken zijn geplaatst. Ze zijn achttien meter lang en 
steken langs elke kant zes meter uit. Aan de uiteinden van deze balken 
zijn in totaal 22 platte, zacht stalen kabels vastgemaakt. Ze hebben een 
doormeter van zeven bij zestien centimeter en de vloeren van de twaalf 
verdiepingen en de gevels van het complex zijn eraan opgehangen. 
De constructie steunt op het technisch principe van de scheiding van de 
druk- en trekkrachten. De eerste worden afgeleid naar de centrale kern, 
de tweede worden opgevangen door de stalen kabels. Het gebouw was 
de eerste Europese realisatie van een ophangsysteem met niet dragende 
gevelwanden. Toch was de techniek niet nieuw. Hij was reeds in 1927 
ontwikkeld door de Duitse architect Heinz Rash en later verder uitge-
werkt in samenwerking met de Nederlandse architect Stam. De techniek 
werd echter niet toegepast voor 1930 en het is de verdienste van Stynen 
dat hij de techniek voor het eerst heeft toegepast in een grootschalig 
project. Het werd dan ook bekroond met de architectuurprijs van de 
Société Belge des Urbanistes et Architectes modernistes.
Door het toepassen van deze techniek zijn kolommen en steunpunten 
overbodig geworden, waardoor het grote gebouw licht en transparant 
overkomt. Het raamwerk van de gordijngevel is uitgevoerd in hout. 
Tussen de ramen en de borstwering bevindt zich een smalle loopstrook. 
Aan de oost-, zuid- en westgevel is een zonnewering van kunststof-
lamellen aangebracht. Aanvankelijk zou op het gelijkvloers, aanslui-
tend bij de inkompartij een conferentiezaal ingericht worden. Deze zou 
dwars op het grondplan van de bovenbouw worden ingeplant. Enkel 
de inkompartij werd gerealiseerd. Aangezien ze oorspronkelijk ook be-
doeld was als opvangruimte voor de bezoekers van de conferentiezaal 
lijkt ze enigszins overgedimensioneerd.



52

12 WANDELING TENTOONSTELLINGSWIJK
 ANTWERPEN AVERECHTS

Vertrek wandeling: deSingel, Desguinlei 25.
Uren: 10, 12, 14 en 16 uur.
duur wandeling: ongeveer 1,5 uur.
reservatie noodzakelijk: tel. 03 260 39 39 (tussen 10 en 15 uur) 
of via  secretariaat@antwerpenaverechts.be 
TraM / BUS: 2-6-25-26-27-38-298.

In het zuiden van de stad ligt een unieke wijk met modernistisch 
ideeëngoed: de Tentoonstellingswijk. Eeuwenlang was dit gebied een 
groene zone aan de zuidelijke rand van Antwerpen. De Olympische 
Spelen van 1920 en de wereldtentoonstelling van 1930 brachten er een 
definitieve ommekeer. Dit stadsdeel werd een staalkaart van uiteen-
lopende visies op het moderne wonen van toen: pareltjes van nieuwe 
zakelijkheid naast sociale woningbouw volgens de meest vooruitstre-
vende principes. Tijdens de rondleiding bekijken we bouwwerken van 
moderne architecten.

13 PROVINCIEHUIS
Koningin Elisabethlei 22 / 2018 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: publiekszalen.
gidsbeurten: doorlopend.
TraM / BUS: 2-6-17-27-191-507.

De zetel van het Antwerpse provinciebestuur was sinds de Franse 
overheersing gevestigd in het voormalige Bisschoppelijk Paleis aan 
de Schoenmarkt. Stelselmatig werd dat gebouw uitgebreid met een 
nieuwe provincieraadzaal, een archiefgebouw en kantoren voor de 
administratie. Na de inslag van een V-bom op 29 december 1944 liep 
het complex ernstige schade op. De administratie verhuisde na 1945 
naar enkele herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei. Deze herenhui-
zen aan het Koning Albertpark werden in 1952 aangekocht door de 
Belgische staat. Het was de bedoeling op de plaats van de nummers 
18 tot 26 een nieuw provinciaal gebouwencomplex op te trekken. 
Architecten Maurice De Vocht en René Grosemans werden aangezocht 
voor het ontwerp. Zij tekenden een administratief complex dat bestaat 
uit drie delen: een torengebouw waarin de administratie is gehuisvest 
en een lagere voor- en achterbouw. Het geheel is omgeven door een 
aangelegde tuin. De eerste steen werd gelegd op 18 oktober 1966. In 
de loop van 1971 werden de eerste kantoren betrokken. Het voltooide 
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complex werd ingehuldigd op 21 juni 1980.
De lage voorbouw aan de parkzijde bevat de representatieve ruimtes 
en de kantoren van de deputatie, de griffier en de gouverneur. Ze ade-
men volledig de sfeer uit van de interieurkunst van de jaren 1970. In 
de erehal valt vooral de monumentale “hangende” trap met luchter in 
Venetiaans kristal op. Het moderne glas-in-betonraam stelt de Levens-
boom en Rijkdom van de Provincie Antwerpen voor en werd ontworpen 
door Jean-Pierre Tuerlinckx. Via de galerij, gedecoreerd met wandtapij-
ten van Julien Van Vlasselaer, komt men in de Koning Boudewijnzaal. 
Hier trekt vooral het grote reliëf Metropolis van Herman Muys en Mo-
nique Muylaert de aandacht. Vooral de Pitzemburgzaal is een staaltje 
van kwaliteitsvolle interieurkunst uit de jaren 1970-80. De wandbekle-
ding met 112 cirkel-in-vierkantmotieven, vervaardigd uit Schots leder, 
werd ontworpen door Julien Van Vlasselaer. De plafondbekleding is een 
abstracte compositie uit goudchroom.
Tot slot is er een lagere achterbouw met een auditorium en de pro-
vincieraadzaal. Sinds 1980 vinden de raadszittingen plaats. Ze wordt 
gedecoreerd met het wandtapijt Dag en nacht van Van Vlasselaer. De 
monumentale keramiek achter het gouverneursgestoelte werd vervaar-
digd door Muys en Muylaert en stelt een synthese van de provincie 
Antwerpen voor. Onder de monumentale kristallen luchter, symbool 
voor een diamant, zijn 112 zitplaatsen voorzien.

14 RESIDENTIE LALOZA
Lange Lozanastraat 250-266 / 2018 Antwerpen
enkel toegankelijk mits reservatie!
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: doorgang naar achterliggend paviljoen.
gidsbeurten: om 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur.
reservatie noodzakelijk: via info@jalo.be 
TraM / BUS: 7-17-22-25-26-27-30-34-191-507.

In juni 1968 kreeg de nv Hypothecaire Beleggingskas toelating voor het 
slopen van vijf  panden aan de Lange Lozanastraat. Op 13 september 
vergunde de stad de bouw van hun nieuw kantoor. Ontwerper van het 
complex was Willy Van Der Meeren. Aan de straatzijde werd een hoog-
bouw opgetrokken met onderdoorrit naar een ondergrondse parking. 
In een aangelegde tuin bevond zich nog een paviljoen. De dragende 
betonstructuur maakt een flexibele indeling van het gebouw mogelijk. 
Zowel de voor- als de achtergevel konden van grote glaspartijen voor-
zien worden. Ook de borstweringen werden in grijs glas uitgevoerd. 
Voor elk raam plaatste Van Der Meeren een opstapje in keramiek, voor 
de glazenwasser. Zonneweringen in wit gespoten aluminium moesten 
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het mogelijk maken de binnentemperatuur te regelen. Het gebruik 
van zichtbeton in de gevel sloot aan bij de brutalere esthetiek die in de 
jaren zestig gangbaar was. Het materiaal wordt doorheen het complex 
op verschillende manieren verwerkt: spuitbeton, gezandstraald beton, 
ruw bekist beton, geprefabriceerd beton, enzovoort. Eenzelfde mate-
riaal kreeg op die manier een gevarieerde textuur. Het geheel wordt 
verlevendigd door claustra’s in verschillende materialen: chroomnikkel-
staal, gebronsde koper en betonglasramen.
In de voorbouw bevonden zich de burelen van de verschillende direc-
teurs, de administratie, een loketzaal, de conciërgewoning, enzovoort. 
In het paviljoen dat via een passerelle verbonden was met het hoofd-
gebouw waren onder andere een keuken, refter, zitplaats en ontspan-
ningsruimte ondergebracht. Achter het paviljoen lag een sportveld.
Recent werd het volledige gebouw gerenoveerd en uitgebreid. De 
kantoren werden verbouwd tot appartementen, commerciële ruimte 
en burelen. De mooie vides bleven bij de renovatie bewaard. Ook de 
bestaande trappenhuizen bleven bewaard en geven nu toegang tot de 
ruime doorzichtappartementen. De gevels van het gebouw werden wel 
grondig aangepakt. Daardoor ging de geleding van de gevel, de detail-
lering en de diversiteit aan gebruikte materialen enigszins verloren.
Willy Van Der Meeren volgde zijn opleiding aan het modernistische 
architectuurinstituut in ter Kameren. Hij begon zijn loopbaan als 
meubelontwerper. Als architect zocht Van der Meeren naar manieren 
om op een zo goedkoop mogelijke manier, goede woningen te ont-
werpen. Hij streefde daarbij naar een vereenvoudiging van materialen 
en technieken. Industrialisatie en prefabricatie werden als middel 
aangewend. Toch trachtte hij steeds rekening te houden met de noden 
van de opdrachtgever. Hij kan dan ook gezien worden als een voorloper 
van de systeembouw.

15 SINT-LAURENTIUSKERK
Markgravelei 93 / 2018 Antwerpen
openingsuren: van 11.30 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: doorlopend. gidsbeurten voor blinden en slechtzienden: om 
12 en 15 uur. de gidsbeurten worden gratis aangeboden door Toerisme 
antwerpen
activiteiten: orgelconcert om 12, 14, 16 en 17 uur.
TraM / BUS: 2-6-17-22-25-26-27-30-34.

De Sint-Laurentiusparochie werd opgericht in 1659. De huidige kerk is 
reeds de vierde parochiekerk en moest de te klein geworden laatclas-
sicistische kerk van architect Bourla vervangen. Hiervoor werd in 1927 
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een wedstrijd uitgeschreven die door Jef Huygh (1885-1946) werd 
gewonnen. Voor de vormgeving liet hij zich, zoals het wedstrijdregle-
ment voorschreef, inspireren door de Byzantijnse architectuur. Dit komt 
in de eerste plaats tot uiting in het grondplan. Het heeft de vorm van 
een Grieks kruis en wordt bekroond door een koepel op pendentieven 
of boldriehoeken. Ook de aankleding met mozaïeken, zowel boven de 
hoofdingang als binnenin de kerk, gaat terug op Byzantijnse voorbeel-
den. Het exterieur daarentegen is met zijn zichtbare bouwmaterialen 
en strakke belijning beïnvloed door de Nieuwe Zakelijkheid.
De architectuur, decoratie en het meubilair van deze kerk werden 
geïnspireerd door de rijke symboliek van de Pelgrimsbeweging. Deze 
beweging wilde een impuls geven aan de katholieke kunst en streefde 
naar een persoonlijke en eigentijdse verwerking van de traditionele 
ideeën en kunstvormen. Voor de realisatie van dit totaalkunstwerk 
werkte Huygh samen met andere leden van de beweging.
Het altaar is omgeven door een hekwerk in verguld koper waarin de 
figuur van de pelikaan veelvuldig is verwerkt. Deze vogel symboliseert 
Christus die zich opoffert voor de mensen. Het is gemaakt door Leon 
Bresserd. Ook elders in het interieur, onder meer op enkele kapitelen, 
is een afbeelding van de pelikaan aangebracht. Op de kapitelen van het 
hoofdaltaar drinken twee pauwen uit een kelk, als symbool voor de eu-
charistie. Op de biechtstoelen zijn dan weer twee hanen aangebracht 
als toonbeeld van berouw. De enorme ronde kroonluchter symboliseert 
licht en waarheid, terwijl de lampen staan voor de leerlingen van Chris-
tus. De vier grote pijlers die de koepel schragen zijn voorzien van de 
evangelistensymbolen - de adelaar, de leeuw, de os en de mens - in de 
stijl van de Assyrische gevleugelde leeuwen van Khorsabad uit de 8ste 
eeuw voor Christus. Deze enorme witstenen beeldhouwwerken werden 
gekapt door Rik Sauters en in 1934 afgewerkt. 
Spijtig genoeg werd de geplande decoratie niet volledig afgewerkt. Bij 
de dood van Jef Huygh in 1946 was men nog altijd aan de binnenaf-
werking bezig. Zo werd de mozaïekversiering van de grote koepel nooit 
uitgevoerd, evenmin als die van de koorapsis waarin Huygh symbolen 
van het Heilig Sacrament had gepland. Ook de Heilige Drievuldigheid 
in het grote glasraam aan de westzijde werd niet uitgevoerd. Het 
mozaïek van de verrezen Christus van de hand van Joan Colette werd 
uitgevoerd in 1956. 

16 SCHOOLGEBOUW
Pestalozzistraat / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 11 tot 17 uur.
gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: centrale hal, speelplaats, trappenhal en twee gangen.
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activiteiten: in de inkomhal een tentoonstelling over de 
wereldtentoonstelling die hier in 1930 plaatsvond en plannen van de 
school; in één van de leslokalen een beeldpresentatie over het gebouw.
TraM / BUS: 2-6-25-26-27-500.

De derde Antwerpse Wereldtentoonstelling vond plaats op het Kiel. 
Onder de titel Koloniën, Scheepvaart en Vlaamsche Kunst richtten tien-
tallen landen een paviljoen in. Voor België was dit dé gelegenheid om 
zich aan de wereld te tonen. In dit kader werden de stedelijke normaal- 
en oefenschool in de Pestalozzistraat en de naburige Christus Koning-
kerk opgericht. Het waren tijdelijke paviljoenen voor Vlaamse Kunst. De 
bouw werd bekostigd door het Antwerpse provincie- en stadsbestuur 
en het uitvoerend comité van de wereldtentoonstelling. Na afloop 
van de tentoonstelling zouden beide locaties een andere, definitieve 
functie krijgen. Ze werden dan ook in duurzame materialen opgetrok-
ken, namelijk een geraamte van gewapend beton bekleed met bak- en 
natuursteen. Men voorzag dat de bouw van de paviljoenen meerdere 
jaren zou duren. Reeds in 1928 werden de fundamenten gelegd. Tijdens 
de tentoonstelling kreeg elk gebouw zijn eigen opdracht. De religieuze 
kunst zou tentoongesteld worden in de kerk. De school deed dienst 
als “Paleis voor Schone Kunsten” ingericht met “schilderachtige en 
smaakvolle interieurs, waarin ieder voorwerp uitmuntend tot zijn recht 
kwam”. Het paviljoen werd na de wereldtentoonstelling verbouwd en 
verder afgewerkt als stedelijke normaal- en oefenschool. Ze werd plech-
tig geopend in 1932.
Het ontwerp van dit gebouw is van de hand van stadsbouwmeesters 
Emiel Van Averbeke, André Fivez en Antoon de Mol. Ze inspireerden 
zich op de Nederlandse modernistische baksteenarchitectuur. De vier 
vleugels van het complex zijn gegroepeerd rond een ruime binnen-
plaats. Het hoofdgebouw bevindt zich aan de Pestalozzistraat. Twee 
loodrecht daarop geplaatste zijvleugels verbinden het met een lagere 
vleugel achteraan. 
De school is opgebouwd uit symmetrisch geplaatste balkvormen. De 
verspringende kroonlijsten van de afzonderlijke volumes en de hori-
zontale en verticale accenten, gecreëerd met de raamindeling en het 
materiaalgebruik, verlevendigen de sobere architectuur en benadruk-
ken de verschillende volumes. De architecten creëerden een flexibel 
gebouw en een school die, volgens de eisen van de moderne scholen-
bouw, een overvloed aan ruimte en licht bood. Na de Tweede Wereld-
oorlog werden een aantal veranderingen aangebracht die het open 
karakter van de gevels gedeeltelijk teniet deden. Momenteel wordt de 
school opnieuw volledig gerenoveerd.
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17 CHRISTUS KONINGKERK
Louis Straussstraat 1 / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 13 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
activiteiten: orgelrecital om 13.30, 15 en 16.30 uur; doorlopend projecties 
over de wereldtentoonstelling van 1930 en “75 jaar parochie 1930-2005”.
gidsbeurten: om 14, 15.30 en 17 uur (duur 45 min.) (zonder reservatie).
TraM / BUS: 25-26-27-500.

De Christus Koningkerk werd tussen 1928 en 1930 gebouwd volgens de 
plannen van Jos Smolderen (1889-1973). Deze kerk werd opgetrokken in 
een geactualiseerde Romaans-Byzantijnse stijl. Ze is ook geïnspireerd 
op het werk van de Nederlandse architect Berlage en de basiliek van 
Koekelberg. Ze was gebouwd als paviljoen voor de retrospectieve van 
kerkelijke kunst van de Wereldtentoonstelling van 1930, waarvoor 
Smolderen ook het algemeen plan, verschillende paviljoenen en de 
toegangsboog ontwierp. De kerk en de school van Van Averbeke aan de 
Pestalozzistraat zijn de enige gebouwen die van deze tentoonstelling 
zijn bewaard gebleven. Ze waren bedoeld als nationaal monument, 
wat zich uit in de gebruikte technieken en materialen. De fundering 
van de kerk bestaat uit 32 Frankipalen, het gevelmetselwerk uit 
Boomse Klinkaart en blauwe hardsteen en in het interieur werd gele 
baksteen gebruikt en zwarte “Noir de Mazy”.
De Romaanse en Byzantijnse invloed is al merkbaar aan de buitenzijde. 
Het gebouw komt massief over door het gebruik van talrijke steun-
beren, smalle ramen, koepels en de toren met schaarse openingen. 
Het basilikale grondplan sluit eerder aan bij de westerse, Romaanse 
traditie. De blauwgeschilderde koepelgewelven op witte pendentieven 
zijn dan weer een kenmerk van de Byzantijnse architectuur. Ze werden 
voor het eerst op monumentale schaal toegepast tussen 532 en 537 in 
de Hagia Sophia in Constantinopel, het huidige Istanbul. Ook de ring 
van dicht naast elkaar aangebrachte ramen die de koepel schijnbaar 
laten zweven, verwijst naar de Byzantijnse traditie.
De glasramen zijn uitgewerkt volgens een iconografisch programma 
van kanunnik Croegaert. Centraal thema was de verheerlijking van 
Christus’ koningschap. Ze werden vernield in 1944-45 en zijn hersteld 
naar het ontwerp van E. Yoors, A. Calders en J. Michiels. De toren werd 
in de jaren zeventig ingekort.
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18 BRAEMBLOKKEN - DE ZAAN
Evert Larockstraat 6 / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
activiteit: tentoonstelling en dvd-presentatie over de Braemblokken.
TraM / BUS: 1-4-13-24-38-290-291-295-298.

Individuele wandeling aan de hand van een uitgestippelde wandelroute 
tussen 5 opengestelde locaties. In de Zaan ontvangt u een plannetje 
waarmee u een wandeling door de wijk kan maken. Het brengt u langs 
de Alois De Laetstraat, waar u binnenwandelt in een oorspronkelijk 
duplexappartement. Vervolgens komt u langs de gerestaureerde 
plafondschildering in de Emiel Vloorstraat. Vanaf de elfde verdieping 
in de Maurits Sabbelaan heeft u een mooi zicht op de “Wooneenheid 
Zaanstraat”. De wandeling eindigt in het ontspanningslokaal “Home 
Van Roy”.

In Antwerpen werden rond 1950 terreinen ter beschikking gesteld van 
de drie huisvestingsmaatschappijen, voor de bouw van grootschalige 
nieuwbouwwijken. Zo ontstonden voor Onze Woning de blokken op de 
Luchtbal door Hugo Van Kuyck, en voor De Goede Woning het complex 
aan de Jan De Voslei en het Kielpark door Jos Smolderen. Huisvesting-
Antwerpen gaf aan Renaat Braem de opdracht een nieuwe wijk te 
ontwerpen op het Kiel. Hij werd bijgestaan door Hendrik Maes en Vic-
tor Maeremans. Het complex dat uit negen woonblokken van acht tot 
twaalf verdiepingen en een laagbouwcomplex met bejaardenwoningen 
zou bestaan, en in totaal een achthonderdtal woningen moest tellen, 
werd van 1950 tot 1957 opgetrokken. De Braemblokken behoren tot de 
ongeëvenaarde hoogtepunten van de sociale woningbouw in België 
en vertolken de meest vooruitstrevende principes inzake stedenbouw 
en wonen in de naoorlogse jaren. Braem leverde hiermee een eigen 
interpretatie van de in 1952 voltooide Unité d’Habitation in Marseille, 
het meesterwerk van zijn vroegere leermeester Le Corbusier.
Vanuit een sterke sociale bewogenheid definieerde Braem architectuur 
als “de kunst van het organiseren van het leefmilieu tot bevrijding van 
de mens”. Voorwaarden voor een bevrijdend woonklimaat waren de 
drie “joies essentielles”: licht, lucht en ruimte. Bij de inplanting van 
de blokken op het Kiel stapte Braem af van de gebruikelijke parallelle 
strokenbouw zoals op de Luchtbal. Hij wilde een organische openheid 
vol ruimtelijke dynamiek. In de brede westelijke helft verplaatste hij de 
drie grootste blokken naar de rand van het terrein. In de smalle ooste-
lijke helft schikte hij de blokken in zigzagvorm. Zo ontstond om en rond 
de gebouwen een overvloed aan groen, stond geen enkel blok in de 
schaduw van een ander en behield elke woning een vrij zicht op de ho-
rizon. Door grote, zuidelijk of westelijk georiënteerde ramen kregen de 
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woonkamers van de appartementen bovendien een maximale zoninval. 
Een ander belangrijk kenmerk van de blokken is dat ze gebouwd zijn op 
palen of “pilotis”, een constructie die hier voor het eerst in België op 
grote schaal werd toegepast. Voor Braem primeerde de overtuiging dat 
de grond van iedereen was, dat er nergens muren mochten staan, en 
dat je in alle vrijheid overal moest kunnen doorkijken. 
Het concept van de blokken beantwoordde aan een basisprincipe van 
de naoorlogse stedenbouw, de “neighbourhood unit”, waaruit op 
schaal van de wijk een solidaire gemeenschap moest ontstaan. Geen 
donkere portieken of gangen zoals weleer, maar heldere inkompaviljoe-
nen, trappenhallen en buitengalerijen als voortzetting van de straat, 
die spontane contacten bevorderen zonder de privacy te schenden. 
Iedere verdieping van elk blok was evenwichtig samengesteld uit 
verschillende woningtypes om de mix van generaties of grote en 
kleine gezinnen te bevorderen. Andere “sociale” voorzieningen waren 
buurtwinkels voor de primaire levensbehoeften, een plonsbad, een 
rolschaatsbaan en speeltuigen voor de jongste bewoners, een zithoek 
met banken en een clublokaal voor de ouderlingen. 
Een belangrijk gegeven in het architectuurklimaat van de jaren vijftig 
was het streven naar een “synthèse des arts”, niet door het toevoe-
gen van kunstwerken, maar door architectuur en techniek, kleuren, 
vormen en plastische expressie in één geheel te integreren. Op het 
Kiel bijvoorbeeld werden beeldhouwwerken – kariatiden – functioneel 
gebruikt als steun voor een inkomluifel. Daarnaast werden de afzon-
derlijke blokken geïdentificeerd door een eigen kleurschema, geba-
seerd op de drie primaire kleuren rood, geel en blauw. Dat moest de 
bewust nagestreefde indruk van blijheid en dynamiek versterken. Voor 
het interieur van elk van de inkompaviljoenen ontwierp Braem een 
kleurconcept met vlakken en motieven dat zoldering en wanden moest 
overdekken. Ook de schoonheid van de machine kreeg een plaats in het 
“totaalkunstwerk”: de kleurrijke leidingen en gigantische stookketels 
en pompen van de thermische centrale werden als abstracte compo-
sities letterlijk in een vitrine geplaatst, met de torenhoge schouw als 
merkteken.
Om de toekomstige bewoners van het Kiel tot “goed” wonen op te 
voeden, stelde Braem in 1953 in het eerst voltooide blok dertien 
modelappartementen tentoon. Deze werden door evenveel jonge 
designers ingericht met meubels die even fris en modern waren, als 
democratisch geprijsd. Zo wilde hij laten zien hoe kleur en een ratio-
nele meubilering de indruk van ruimtelijkheid in het moderne appar-
tement konden versterken. Ten tijde van de bouw van het Kiel namen 
troosteloze rijen houten noodwoningen de aangrenzende terreinen in. 
De aanblik ervan sprak beter dan de statistieken over de erbarmelijke 
woonomstandigheden waarin velen zich nog bevonden, ook tien jaar 
na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Uit getuigenissen van 
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de eerste generatie bewoners van het Kiel – enkelen wonen nog steeds 
in de blokken – is gebleken hoezeer deze moderne woningen een 
stap vooruit betekenden: weg met de kolenkit en de bedompte lucht, 
eindelijk warm stromend water, een badkamer en eigen toilet, een 
praktische keuken, inbouwkasten en een riant uitzicht. 

19 SILVERTOPTORENS
Jan Denucéstraat 11 / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: een oud en een gerenoveerd appartement en het dak.
gidsbeurten: doorlopend.
TraM / BUS: 1-4-13-24-25-26-27-38-290-291-295-298-500. 

U wordt ontvangen in de ontmoetingsruimte waar u foto’s, oude 
tekeningen en ander presentatiemateriaal kan bekijken. Geleide wan-
delingen brengen u in een appartement in de oude toren 3 en in een 
nieuw appartement in toren 2. Bij een bezoek aan het dak hebt u een 
panoramisch zicht op andere sociale woningbouw aan de Jan De Voslei.

De Silvertoptorens werden tussen 1967 en 1971 in opdracht van De 
Goede Woning opgetrokken op een geïsoleerde plek tussen het Kiel 
en de stad in de nabijheid van de Ring. Het ontwerp van Jul de Roover 
en G. Nolf in samenwerking met landschapsarchitect J. D’Huyvetter 
bestaat uit drie betonnen dubbeltorens van ongeveer 60 meter breed 
en 60 meter hoog. De schijnbaar onregelmatige uitspringende modules 
zijn hier en daar voorzien van een lijnstructuur. Deze unieke combinatie 
van vormgeving en materiaalgebruik onderscheiden de torens van an-
dere torengebouwen en geven hen een ruw en monumentaal uitzicht. 
Toch was niet iedereen onverdeeld positief over de blokken. De inde-
ling van de niet al te ruime appartementen is eerder traditioneel en 
vergelijkbaar met andere appartementen uit dezelfde periode. De be-
perkte woonoppervlakte kon wel gecompenseerd worden als gekozen 
werd voor een moderne, functionele inrichting. De meeste bewoners 
opteerden echter voor zwaar eiken meubilair, waardoor de apparte-
menten vaak benepen waren. 
Aanvankelijk woonde in de appartementsgebouwen voornamelijk 
stadspersoneel, maar geleidelijk aan werd het publiek meer divers. 
Niet lang na de ingebruikname van de gebouwen kwamen de eerste 
gebreken, waaronder vochtinfiltratie en slechte isolatie, aan het licht. 
Na dertig jaar voldeden de appartementen niet meer aan de oppervlak-
tenormering. Naast bouwfysische, bouwtechnische en organisatorische 
mankementen, kwam er ook kritiek op de geïsoleerde ligging en de 
torens kregen een imagoprobleem. 
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Lange tijd werd gediscussieerd over afbraak of verbouwing van de 
torens. De eerste optie genoot de voorkeur van architect de Roover. 
Hij zag zijn creatie liever ontploffen dan dat men ze renoveerde. Na 
een kosten-batenanalyse opteerde men toch voor renovatie. Het is het 
grootste renovatieproject ooit in de sociale woningbouw. 
De oorspronkelijke gebouwen werden tot op het skelet ontmanteld. De 
nieuwe appartementen worden ruimer door een herindeling van de 
ruimte, de integratie van de bestaande terrassen en het dichtmaken 
van de ruimte tussen de overkragende keukens. De torens krijgen een 
nieuwe gevelbekleding en de technische installaties worden aangepast 
aan de huidige voorschriften. Ook de omgeving zal worden aangepakt. 
Zo zullen er in de toekomst winkels en kantoren naast het torencom-
plex te vinden zijn. In de buurt worden een speeltuin en basketbalveld 
aangelegd en fiets- en wandelpaden zullen ervoor zorgen dat de Silver-
topblokken met de ernaast gelegen Tentoonstellingswijk verbonden 
zijn. In 2011 wordt de werf opgeleverd.

20 BUNKERDORP
Acacialaan, ingang Park Den Brandt / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: drie bunkers, uitgebouwd tot een volwaardig
oorlogsmuseum met de “atlantiek Wal” als specialisatie.
gidsbeurten: doorlopend.
TraM / BUS: 17-22-25-26

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers de Belgische kust 
en de Scheldemonding onder het Generalkommando van het 89ste 
legerkorps geplaatst. Op 31 juli 1942 besloot men het hoofdkwartier 
van dit korps te vestigen in het park Den Brandt in Wilrijk. Voor de 
commandovoering werden nabij de ingang van het park aan de Acaci-
alaan, twee tegenover elkaar gelegen commandobunkers van het type 
Sonderkonstruktion 1 (SK1) gebouwd. 
De bunker, vandaag ingericht als museum, huisvestte de operatieve 
staf van het korps en kreeg de toepasselijke naam Führungsbunker. De 
tegenoverliggende constructie werd gebruikt door de ondersteunende 
staf. Verder in het park voorzag men nog zes manschappenbunkers 
(type VF52) en één verzamelplaats voor gewonden (type VF57a).  
Iets ten noorden van het park, op het toenmalige Wilrijkse Plein, was 
het communicatiecentrum van dit hoofdkwartier gevestigd. Vanuit drie 
bunkers, waarvan één type 618 met telefoon, radio en telexverbinding 
en twee types 622, werd contact gehouden met de ondergeschikte 
eenheden of met de superieure commando’s.
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Dit unieke ensemble uit de Tweede Wereldoorlog wordt beheerd door 
de vzw Bunker en Vliegtuig Archeo. Deze vzw slaagde erin om drie bun-
kers toegankelijk te maken voor het publiek. Oorspronkelijke elemen-
ten, aangevuld met spullen uit binnen- en buitenland, maken dat de 
bunkers uitgebouwd zijn tot een volwaardig oorlogsmuseum gespecia-
liseerd in de “Atlantiek Wal”. Toch komen er ook andere thema’s, zoals 
luchtoorlog, uitvoerig aan bod. 

21 CULTUURHISTORISCHE WANDELING
  DOORHEEN HET PARK DEN BRANDT MET
 AANSLUITEND DE VERKAVELING
 DELLAFAILLELAAN EN OMGEVING

Vertrek: aan de hoofdingang (hekken) van kasteel Den Brandt, 
Beukenlaan 12 / 2020 Antwerpen
aantal deelnemers beperkt tot 25 personen per wandeling. 
Inschrijving verplicht.
vertrekuur: om 10, 13.30 en 15.30 uur.
duurtijd: ongeveer 1,5 uur (afhankelijk van het weer).
Begeleiding: alex elaut, stadsgids van antwerpen.
reservatie: vanaf 20 augustus tot 10 september bij de dienst
Monumentenzorg, monumentenzorg@stad.antwerpen.be, 
tel. 03 201 94 30 (tussen 9 en 15 uur).
TraM / BUS: 17-18  

In 1910 kocht de stad Antwerpen drie kasteeldomeinen aan om ze te 
laten heraanleggen als openbaar park. Deze oude domeinen - Middel-
heim, Vogelenzang en Den Brandt - verhalen een boeiende geschiede-
nis van tuinarchitectuur en kastelenbouw. In 1910 werd een conventie 
met Dellafaille ondertekend waarbij de familie de achterliggende gron-
den van het domein Den Brandt mocht verkavelen. Voor het beheer 
van deze goederen werd de S.A. Extension en entreprises Anversoises 
opgericht. De conventie tussen deze maatschappij en de stad bepaalde 
de stedenbouwkundige voorschriften waaraan de architectuur in deze 
wijk moest voldoen. De woningen moesten het karakter hebben van 
een “garden city”. Ze moesten passen in het landschap en de villa’s 
mochten niet zichtbaar zijn vanuit het park. De loten moesten een mi-
nimumoppervlakte hebben van duizend vierkante meter en de bomen 
moesten zo veel mogelijk bewaard blijven. Het resultaat is een staal-
kaart van stijlen in de villabouw van 1910 tot nu. Bekende Antwerpse 
architecten hebben hier enkele opmerkelijke villa’s gebouwd. Tijdens 
de wandeling wordt een bezoek gebracht aan één van de oudste villa’s 
in cottagestijl.
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Deze villa van 1921 werd opgetrokken naar ontwerp van L. De Coninck 
en M. Poitié. Deze architecten hadden zich in het cottagegenre gespe-
cialiseerd. In dezelfde periode richtten zij verschillende villa’s op in 
deze omgeving. De huizen zijn omringd door ruime tuinen die aanleu-
nen bij het park. Zoals in de conventie is voorzien, worden ze van de 
straat gescheiden door een decoratief hek. De woningen hebben een 
onregelmatige plattegrond, gekarakteriseerd door portaaltjes, erkers 
en terrassen. Baksteenmetselwerk wisselt af met bepleisterde delen 
en pseudo-vakwerk. Het dakenspel is onregelmatig en complex. In het 
interieur werd veel hout gebruik. De glas-in-loodraampjes verlenen het 
geheel een stemmig effect. Ruime vertrekken zijn geschikt rond een 
centrale hal. De woningen zijn voorzien van alle moderne comfort en 
waren uitgerust voor inwonend personeel.
 

22 DIOCESAAN SEMINARIE - THEOLOGISCH EN  
 PASTORAAL CENTRUM

Groenenborgerlaan 149 / 2020 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: kapel, studiegebouw, refter, zaal en blok.
activiteiten: orgelconcert om 11 en 15 uur door Kan. J. Schrooten, 
erekapelmeester van de antwerpse kathedraal; maquette en 
fototentoonstelling over de gebouwen; tentoonstelling van enkele boeken 
over moderne religieuze architectuur; stands met het aanbod van de in 
het centrum gevestigde diensten, waaronder het opleidingsinstituut voor 
pastorale werk(st)ers en diakens; koffie en versnaperingen in de refter.
TraM / BUS: 21-27-33-501-502-503.

Het Diocesaan Seminarie met het Theologisch en Pastoraal Centrum is 
gelegen op de hoek van de Groenenborgerlaan en de Beukenlaan. Het 
complex is een ontwerp van de Oostendse ingenieurarchitect P. Felix in 
samenwerking met J. Reussens, H. Denkens en L. Pasmans. 
Paul Felix (1913-1981) speelde in de jaren 1950 een belangrijke rol 
in de doorbraak van moderne architectuur in Vlaanderen, vooral in 
katholieke kringen. Hij bouwde verschillende kerken, zoals die van het 
Sint-Xaveriuscollege in Borgerhout en die van de wijk De Biest in Ware-
gem. Het ontwerp voor het Theologisch en Pastoraal Centrum past hier 
eveneens in.
Aanvankelijk was het werk van de architect eerder traditioneel qua 
vormgeving. Onder invloed van contacten met architecten als J.J. Eg-
gericx en L. Stynen kwam hierin verandering. Zijn later werk werd sterk 
beïnvloed door de laatmoderne architectuur en het Engels brutalisme. 
Hij zoekt naar manieren om zijn ontwerpen in te passen in het bestaan-



64

de stedelijk weefsel of het omringende landschap. 
Ook in dit ontwerp wordt duidelijk dat hij zijn volumes tracht te 
integreren in de omgeving. Dit blijkt in de eerste plaats uit de samen-
werking met tuin- en landschapsarchitect P. Roose. Voor een maximale 
openheid en toegankelijkheid werd het complex opgebouwd uit losse 
paviljoenen die het landschap bepalen. Ze zijn in een grote ovaalvorm 
rond een middenplein gegroepeerd. Ruimtegevoel en een zekere gebor-
genheid worden hierdoor gecombineerd. 
Het hoofdgebouw huisvest de administratieve diensten en verblijven 
voor professoren. In de vier paviljoenen zijn de studentenverblijven, de 
leslokalen en seminaries ondergebracht. Daarnaast bevinden zich een 
bibliotheek, een auditorium, een kapel, seminarielokalen en garages. 
De afzonderlijke geometrische volumes zijn opgetrokken uit ruw ge-
wapend en gegoten beton. Ze hebben één tot vier bouwlagen en een 
plat dak. Verspringende gevellijnen verlevendigen de architectuur. De 
duidelijke geometrie en het sober materiaalgebruik zijn kenmerkend 
voor het latere werk van de architect. De eerste steen werd gelegd in 
1968. Twee jaar later werd het centrum geopend. 
Merk in de kapel het kruisbeeld met de verrezen Christus op en in 
het studiegebouw de Emmaüsgangers, gemaakt door beeldhouwere-
delsmid Willy Ceysens van Hechtel. Naar aanleiding van het 25-jarig 
bestaan werd in de kapel een glasraam van ontwerper Harold Van de 
Perre aangebracht door het atelier Joëlle d’Alsace uit Lanaken. Recent 
werd een terracotta-afbeelding van de Emmaüsgangers door May 
Claerhout toegevoegd. 

23 PIUS X-KERK
Groenenborgerlaan 214 / 2610 Wilrijk
openingsuren: van 12 tot 17 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 21-27-32-33-501-502-503.

Door de stadsvlucht ontstonden vanaf de jaren 1950 overal rond 
Antwerpen nieuwe wijken en parallel daarmee nieuwe parochies. De 
wijk Oosterveld was daar één van. De Pius X-parochie werd er in 1960 
opgericht. Aanvankelijk werd de parochiezaal als kerklokaal gebruikt, 
maar in 1962 schreef het bisdom een wedstrijd uit voor het ontwerp 
van een volwaardig kerkgebouw. Het ontwerp van twee jonge, progres-
sieve architecten Paul Meekels (° 1929) en Lode Wouters (° 1930) werd 
bekroond. Zij hadden het gebouw opgevat als een open ontmoetings-
ruimte waarbij zij volledig braken met het traditionele axiale basilicale 
plan.
Het ontwerp diende echter nog op diverse punten herwerkt te wor-
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den. Zo veranderde de voorziene inplanting aan het Pius X-plein in een 
locatie aan de Groenenborgerlaan. De toren kreeg hierdoor een nieuwe 
inplanting en vormt met zijn rank profiel een duidelijk herkennings-
punt langs deze drukke verkeersader. 
Ook met de nieuwe liturgische voorschriften van het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-65) moest bij de herwerking van de plannen rekening ge-
houden worden. Door al deze wijzigingen kon uiteindelijk pas in 1968 
met de realisatie van de kerk begonnen worden.
De gehele ruimte wordt overspannen door twaalf balken in gewapend 
beton. Ze zijn tot buiten de gevel doorgetrokken en rusten op acht 
meter hoge kolommen. Het balkon, eveneens uitgevoerd in beton, is 
met metalen trekstangen aan de dakliggers opgehangen. Het geheel 
vormt een betonskelet dat bepalend is voor de vormgeving van het 
kerkgebouw. De bakstenen gevels zijn nog slechts invulling. De in- en 
uitspringende vlakken scheppen een ritmisch en plastisch beeld van 
licht en schaduw en benadrukken de verticaliteit. Aan de binnenzijde 
worden de insprongen ook benut als kokers voor de verwarming met 
warme lucht.
Ondanks de bewust sobere materiaalkeuze - ruw beton en onbepleister-
de baksteen - slaagt de architect erin een sfeervol geheel te scheppen. 
Waar de gesloten gevelwanden een eerder somber interieur doen ver-
moeden, is de bezoeker bij het binnentreden aangenaam verrast door 
de heldere lichtinval die de kerkruimte vult. Toch zijn er slechts glas-
panelen voorzien vlak onder het plafond, tussen de dwarsbalken van 
de dakconstructie. Deze zijn zonder houten schrijnwerk rechtstreeks 
tussen de betonbalken ingewerkt. Boven het altaar zijn aanvullend nog 
drie lichtkokers aangebracht.
Door het gebruik van de vele harde materialen was het noodzakelijk 
bijzondere aandacht te besteden aan de akoestiek van de ruimte. 
Daarom werden hardboardplaten tussen de dakbalken aangebracht. 
De geplooide structuur van de baksteenwanden en de afwerking met 
dieperliggende voegen werkte gunstig voor de klankresonantie. Boven-
dien werden de wanden aan de achterzijde uitgevoerd met geperfo-
reerde bakstenen, opgemetst met zichtbare open gatenzijde. 
De dertig meter hoge klokkentoren is samengesteld uit vier getorste 
betonvlakken die naar boven toe samenvloeien. Bovenaan wordt de to-
ren bekroond met een kruis in aluminium. De voet van de toren vormt 
een open toegangspoort van waaruit een metalen luifel over de hele 
lengte van het kerkplein een verbinding vormt met het kerkgebouw. 
De gebruikte materialen, waaronder beton en baksteen, zijn in hun 
eigen specifieke kleur behouden. Meerdere elementen van het meubi-
lair, zoals de biechtstoelen, de zit- en knielbanken en de kasten in de 
sacristie en weekkapel, werden door de architecten tot in de details 
uitgetekend. De doopvont en de wijwatervaten werden in roestvrij 
staal uitgevoerd.
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De invloed van Le Corbusier is in het gehele concept en in vele details 
merkbaar. De keuze van de materialen, het plaatsen van de glaspa-
nelen en de lichtkokers zijn elementen die aan de architect werden ont-
leend. De maatvoering gebeurde volgens het “Modulorprincipe” van Le 
Corbusier. Dit onder meer voor de hoogtebepaling van de lokalen in de 
voorbouw en voor het kruis op de toren.

24 RESIDENTIE ELSDONCK 2 
Prins Boudewijnlaan 320 / 2610 Wilrijk
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
opengestelde delen: tuin, inkomhal, trapzaal, gelijkvloers.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
geen gidsbeurten, wel permanente begeleiding.
activiteit: kleine tentoonstelling over het gebouw.
TraM / BUS: 32.

Dit flatgebouw naar ontwerp van Léon Stynen werd opgetrokken op de 
plaats waar, vermoedelijk sinds het midden van de zestiende eeuw, een 
hof van plaisantie had gestaan. Het kasteel werd in 1928 afgebroken 
en de omliggende gronden verkaveld. In 1933 vroegen de gebroeders 
Gerard en Maurice Bogaerts de toelating om in het toen nog landelijke 
Wilrijk een appartementsgebouw op te richten aan de recent aange-
legde Prins Boudewijnlaan. De vergunning was op zes dagen rond. 
De theoretische onderbouw van Stynens werk ligt volledig in de lijn 
van de ideeën van Le Corbusier. Met zijn hoogbouw in het groen 
reageert hij tegen de oprukkende verkavelingen die volgens hem de 
open ruimte betonneren en versnipperen. Hoogbouw biedt volgens 
Stynen voordelen naar perspectieven en bezonning en is economischer 
onder meer door de beperkte funderingen, compacte installaties voor 
verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en omwille van de 
mogelijkheden tot standaardisatie. Stynen laat op deze locatie effectief 
zien dat concentratie en woonkwaliteit hand in hand kunnen gaan. 
Heel wat later gerealiseerde hoogbouw kan niet tippen aan dit unieke 
appartementsgebouw. De groene omgeving en een deel van de tuin 
zijn ondertussen spijtig genoeg verkaveld.
Er werden verschillende ontwerpen voor Residentie Elsdonck gemaakt. 
De uiteindelijke realisatie bestaat uit een vijftig meter lang volume met 
vijf verdiepingen. Het is opgebouwd uit een staalskelet met vloeren 
in gewapend beton. De dragende structuur is volledig omgeven door 
gevels in baksteenmetselwerk. Het gebouw bestaat uit twee zo goed 
als identieke helften, waarvan elk van de broers er één voor zijn reke-
ning nam. Elke helft heeft zijn eigen lift en trappenhuis. De beglaasde 
traptorens, die telkens twee appartementen per verdieping bedienen 
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doorbreken de overwegend horizontale geleding. In totaal zijn er 
zestien appartementen en zes winkels met woonst, onder meer een 
delicatessenzaak, patisserie, likeurwinkel en kapper. 
Een reclamebrochure voor deze huurappartementen beschreef het 
comfort, de luxe en de technische snufjes die in het gebouw te vinden 
waren. Om te beginnen beschikten de appartementen over een ruime 
woonkamer die via grote ramen op de tuingerichte terrassen uitgaven. 
De voor die tijd luxueuze keukens waren betegeld en uitgerust met 
vaste, gelakte kasten, dubbele, keramische wasbak, een filter voor 
drinkwater en een Deense ijskast. De betegelde badkamers waren voor-
zien van bad, lavabo, bidet en toilet. 
Kwalitatieve materialen werden gebruikt voor de afwerking. Travertijn, 
marmer, parketvloeren, lambriseringen in houtfineer, schrijnwerk 
in mahonie, enzovoort. Elke vleugel beschikte over een inwonende 
conciërge die onder andere de liften (een personen- en een goede-
renlift) bediende. ’s Avonds ging bij het binnenkomen de verlichting 
automatisch aan en bleef drie minuten branden. Bewoners konden met 
één en dezelfde sleutel de voordeur van het gebouw én de deur van 
hun appartement openen. Op dat moment, samen met de elektri-
sche deuropeners een nieuwigheid. Garages waren er niet, maar wel 
fietsenstallingen. In de kelder had iedere bewoner een eigen ruimte. 
Bovendien was er een gemeenschappelijke waskelder met was- en 
droogmachines.
Niet enkel het bouwconcept is doordrongen van het gedachtegoed van 
Le Corbusier, ook voor de kleurstelling werd bij deze architect inspi-
ratie gehaald. Stynen was hiermee vertrouwd via de woning van de 
Antwerpse kunstschilder Guiette die door Le Corbusier aan de Populie-
renlaan was gebouwd. Kleur kon volgens Le Corbusier de architectuur 
zowel versterken als teniet doen. Hij stelde kleurengamma’s op met 
wat hij architectonische kleuren noemde. Stynen kiest hieruit kleuren 
voor zijn appartementsgebouw, al gebruikt hij ze niet op dezelfde pu-
ristische wijze. De oorspronkelijke kleurstelling werd bij de restauratie 
in 1996 hersteld.

25 HEILIG HARTKERK EN KAPEL 
Lange Beeldekensstraat 20-22 / 2060 Antwerpen
openingsuren: van 11.30 tot 18 uur.
gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: ruimte voor erediensten.
TraM / BUS: 3-5-6-10-11-12-21-24-34.

In 1900 werd op deze plaats een voorlopige kerk opgericht. Vader 
en zoon J. en E. Goethals maakten in 1913 een plan voor een nieuw 
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gebouw. Het ontwerp werd wegens het uitbreken van de oorlog niet 
gerealiseerd. Nadien, in 1919-20, werd het plan gewijzigd en versoberd 
door Emile Goethals. De realisatie gebeurde in de periode 1933-34. 
Emile Goethals behaalde het diploma van ingenieur-architect aan de 
universiteit van Leuven (1908) en deed stage bij zijn vader J. Goethals. 
Naast zijn praktijk was hij ook actief als hoogleraar aan de Leuvense 
universiteit. Hij realiseerde een vrij omvangrijk en verscheiden oeuvre. 
Het illustreert de bouwkundige principes die hij ook in zijn colleges 
uiteenzette en zoals naar voor komt uit zijn publicaties. Hij stond voor 
een gematigd modernisme en toonde een grote belangstelling voor 
beton, maar vond de ideologie van Le Corbusier met betrekking tot de 
vrije planopbouw en het zichtbaar laten van beton te verregaand.
Het perceel waarop de kerk werd gerealiseerd is volledig ingesloten. 
Het geheel springt in ten opzichte van de rooilijn. De in baksteen opge-
trokken noordelijke voorgevel is de enige zichtbare. Hij vertoont traditi-
onele vormkenmerken als roosvenstertjes, drielichten en rondboogdeu-
ren. In een centrale nis bevindt zich een Heilig Hartbeeld. Het centrale 
grondplan wordt gemarkeerd door een vierkant schip afgesloten met 
een betonnen koepel met steekkappen. De decoratie wordt geken-
merkt door een combinatie van traditionele materialen als baksteen en 
blauwe hardsteen met moderne materialen als geglazuurde baksteen, 
tegels en keramiek. Let ook op het interieur van de Heilig hartkapel. 
Het meubilair is volledig uit plexi vervaardigd.

26 ZWEMBAD EN STOOMBADENCOMPLEX
Veldstraat 83 / 2060 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: doorlopend. de gidsbeurten worden gratis aangeboden door 
Toerisme antwerpen.
TraM / BUS: 3-5-6-12-23.

Het zwembad in de Veldstraat is het oudste openbare zwembad van 
Antwerpen. De locatie werd in 1929 door het Antwerpse stadsbestuur 
gekozen omdat er zich al een badhuis (1924) bevond. Hier konden Ant-
werpenaren die thuis geen bad of douche hadden terecht. De combina-
tie van beide functies had het voordeel dat de stookinstallaties en de 
administratie konden gedeeld worden. Bovendien moest het zwembad 
publiek trekken voor het minder populaire badhuis. 
Het ontwerp voor het zwembad werd gemaakt door ingenieur J. Al-
goet, bijgestaan door stadsbouwmeester E. Van Averbeke. Het complex 
was zeer modern voor zijn tijd. Er werd gebruik gemaakt van hoog-
waardige materialen en moderne technieken. Zo werd de verwarming 
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bijvoorbeeld onder de zitbanken geplaatst. De badzaal met wandtegels 
en granitovloeren had niet alleen een zeer vooruitstrevende hete-lucht-
ventilatie, maar ook een verplichte doorgang door de voetbaden en 
douches voor de zwemmers, om de verontreiniging van het zwembad 
zo veel mogelijk te beperken. De werken werden door de Compagnie 
Anversoise de Travaux aangevat in 1931. Na 2 jaar, op 9 juli 1933, werd 
het zwembad plechtig geopend.
Het zwembad heeft twee toegangen. Via de inkom aan de Veldstraat 
bereikte de individuele bezoeker het zwembad. Op het gelijkvloers 
bevonden zich het loket en de toegang naar de zaal met kuipbaden. 
De trap leidt via twee vleugels naar het bassin. Aangezien het niet is 
uitgegraven, maar steunt op een constructie van betonnen kolommen, 
bevindt het zich op de eerste verdieping. Ernaast zijn de kleedhokjes 
en de wachtzalen met houten banken gelegen. Op de tweede verdie-
ping bevindt zich de toegang tot de tribunes. Deze konden ook bereikt 
worden via een afzonderlijke ingang aan de Alfons Engelsstraat. Deze 
was voornamelijk bestemd voor verenigingen die gebruik maakten van 
de kleedkamers onder het zwembad.
De stijl van het exterieur sluit met zijn sobere bruine baksteenarchitec-
tuur sterk aan bij de Amsterdamse school. De conciërgewoning in de 
A. Engelsstraat is als één geheel met het zwembad ontworpen. Het 
interieur verwijst naar de art deco. De publieksruimtes zijn architec-
turaal sterk uitgewerkt en fijn gedetailleerd. In de zwemruimte vallen 
vooral de kleurrijk uitgewerkte glasramen op. Verder zijn er de mooie 
tegelvloeren met geometrische patronen, het verfijnde schrijnwerk van 
de deuren, kleedhokjes en zitbanken, het smeedwerk van de trapleu-
ningen en aan de ramen, en de stucwerkdetails van het plafond. 
Na tientallen jaren zo goed als onafgebroken gebruik was het zwembad 
zwaar verouderd. Er zouden ingrijpende veranderingen moeten worden 
uitgevoerd om het complex aan te passen aan de Vlarem-normering. Er 
werd een masterplan opgemaakt. Dat ging uit van het behoud, restau-
ratie en de renovatie van de zwembadruimte en het herinrichten van 
de kelders onder de badkuip en het ketelhuis. De heropening is begin 
2009 gepland. Aan het gebouw zijn dan toegevoegd: een hammam 
(oosters badhuis), het badenhuis, een brasserie en een beautysalon.

27 HOGERE ZEEVAARTSCHOOL
Noordkasteel-Oost 6 / 2030 Antwerpen
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: het centrale gedeelte van het gebouw.
TraM / BUS: Zeer moeilijk bereikbaar via openbaar vervoer op 
zondag, enkel buslijnen 31 en 37 bedienen deze halte, maar rijden 
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maar enkele malen per dag. Bussen 1 en 9 rijden tot aan de rijnkaai 
(hoek londenstraat). vandaar kan u te voet verder naar de Hogere 
Zeevaartschool (afstand: 1500 m). U kan ook gemakkelijk met de fiets of 
de wagen tot daar rijden.

Verouderde infrastructuur en uitbreiding van de Belgische handels-
vloot, zorgden ervoor dat de Hogere Zeevaartschool, toen gevestigd 
in de Verlatstraat, het steeds toenemende aantal leerlingen niet meer 
kon herbergen. De Belgische Zeevaartvereniging schreef in 1929 dan 
ook een nationale wedstrijd uit voor het bouwen van een ruim school-
gebouw op een terrein ten noorden van de Royerssluis om “de Hoogere 
Zeevaartschool met al zijn afhankelijkheden” in onder te brengen. 
Er waren vijf inzendingen. Architecten Josse en Maurice Van Kriekinge 
(vader en zoon) wonnen met hun Mercatorproject de wedstrijd en 
begonnen in 1931 aan de ruwbouw. De eerste steenlegging gebeurde 
door de toenmalige Minister van Verkeerswezen, de heer Ph. Van Isacker, 
op 23 juli. De school werd al in 1932 in gebruik genomen.
De Hogere Zeevaartschool voorziet opleidingen in de studierichtingen 
“kapitein ter lange omvaart”, “licentiaat in de nautische wetenschap-
pen” en “hoofdwerktuigkundige”. Langs de buitenzijde ziet het gebouw 
er vandaag nog exact hetzelfde uit als destijds, maar intern werden 
heel wat aanpassingswerken uitgevoerd om er de modernste didac-
tische middelen in onder te kunnen brengen. Zo beschikt de Hogere 
Zeevaartschool over goed uitgeruste laboratoria en werkplaatsen én 
over de modernste simulators voor scheepsnavigatie, radar, ladingbe-
heer, voortstuwing en telecommunicatie.
Via de hoofdingang komt men in de inkomhal waar enkele mooie 
schilderingen uit 1934 te bewonderen zijn. Ze zijn van de hand van de 
marineschilders Taf Wallet en Julien Creytens en tonen de twee aspec-
ten van het maritiem vervoer. De eerste schilderde de havenactivitei-
ten en de tweede het zeevervoer naar de overzeese gebieden. Er staat 
ook een standbeeld voor de gesneuvelde zeelieden.
De Raadzaal op de eerste verdieping ligt in de rotonde van het gebouw. 
Deze vergaderzaal is voorzien van een schitterend wandschilderij op 
hout, van de hand van René De Pauw. Het beslaat de volledige achter-
wand en illustreert diverse nautische vaardigheden die op de Hogere 
Zeevaartschool worden aangeleerd. 
In dit gebouw van het interbellum is de architect erin geslaagd 
functionaliteit en esthetiek harmonisch te combineren. Al vanaf het 
Steenplein is de Hogere Zeevaartschool zichtbaar als een schip dobbe-
rend op de Schelde. Maar ook vanuit de school zelf hebt u een prachtig 
panorama over de stad aan de stroom.
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28 ONZE-LIEVE-VROUW BOODSCHAPKERK
Canadalaan 105 / 2030 Antwerpen
openingsuren: van 12 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
activiteit: fototentoonstelling over de wijk luchtbal.
TraM / BUS: 23-123 720-730-760-761-770-775.

De Luchtbal, vroeger een polderlandschap, werd vanaf de jaren 1920 
omgevormd in een sociale woonwijk met een degelijke infrastructuur 
en groenvoorziening. De haven en talrijke bedrijven aan de Noorder-
laan verschaften werkgelegenheid in de onmiddellijke omgeving. De 
oudste bebouwing is de tuinwijk van 1925-1929, in het noordoosten. 
Aansluitend daarbij werd de nodige infrastructuur voorzien zoals scho-
len en kerken. De voormalige kerk van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap 
was ingeplant op de hoek van de Canadalaan en de Glasgowstraat. 
Het was een bakstenen neoromaans kerkgebouw van 1926-27 naar 
ontwerp van kanunnik Raimond Lemaire en architect F. Van den Daele. 
Na veertig jaar was het gebouw te klein geworden en op 17 november 
1964 werd even verderop begonnen met de bouw van deze kerk, die 
eveneens de naam Onze-Lieve-Vrouw Boodschap kreeg. In 1967 werd 
de kerk gewijd.  
De nieuwe kerk is een ontwerp van de Kempense architect René van 
Steenbergen. Het is een monumentaal en vrij gesloten complex. 
Aan het aanvankelijk vrijstaand gebouw werden later de parochiale 
gebouwen toegevoegd. De abstracte volumes zijn vooral groot en log 
en het geheel ziet er ontoegankelijk uit. Het complex is opgetrokken in 
beton. Het uitzicht wordt bepaald door de bekleding in gele baksteen, 
afgewisseld met ruwe gebetonneerde gedeelten. Men gaat in de kerk 
binnen langs een atrium in een voor de rest gesloten, monumentaal 
gevelvlak. 
René van Steenbergen was vooral actief in de Antwerpse Kempen. Hij 
studeerde in 1933 af aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten en 
was actief tot 1982. Aanvankelijk inspireerde hij zich op Nederlandse 
voorbeelden. Hij bracht toen voornamelijk een moderne baksteenar-
chitectuur met art deco-inslag tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog 
trachtte hij een meer traditionele bouwtrant te verzoenen met een 
streven naar moderniteit en functionaliteit. Hoewel hij uiteenlopende 
programma’s aankon (van woningen, scholen, kerken, bedrijfsge-
bouwen tot een ziekenhuis) bestaat zijn belangrijkste bijdrage in de 
vernieuwing van de kerkelijke architectuur in de provincie Antwerpen. 
Ze waren een vertaling van de nieuwe richtlijnen rond kerkenbouw en 
-inrichting. Het interieur ontwierp hij meestal zelf, maar het werd door 
anderen uitgevoerd. In deze kerk zijn de namen van zijn medewerkers 
bekend. De glasramen zijn van Herman Wauters. Het altaarkruis, het 
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tabernakel, de kandelaars, de kelk en de ciborie werden gemaakt door 
Wim Ibens. Pater Geroen Van Vaalbeek vervaardigde de wandtapijten 
en schilderijen in de weekkapel.

29 DE ZWEMSCHOOL
Quebecstraat 3 / 2030 Antwerpen
openingsuren: van 12 van 18 uur.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur.
TraM / BUS: 23-123 720-730-760-761-770-775.

Hoewel de stadsbouwmeester al in de jaren 1920 enkele vooront-
werpen indiende voor een scholencomplex, startte de eerste bouw-
campagne pas in 1936. In deze fase werden de lagere meisjesschool, 
de kindertuin, de zwem- en stortbadinstelling en de woning van de 
huisbewaarder gerealiseerd. Tijdens de tweede campagne, gestart in 
1938, werden de jongensschool, de vestibule, de wachtzaal, de burelen 
van het schoolhoofd en de dokter, de werkzalen en de kleedkamers 
gebouwd. 
Het ontwerp was van Emile Van Averbeke die zich, net zoals bij de 
school in de Pestalozzistraat, inspireerde op de architectuur van de 
Nederlandse bouwmeester W. Dudok en vooral diens stadhuis van Hil-
versum. De gele gevelsteen en de brede en diepe horizontale voegen 
zijn rechtstreekse ontleningen. Tegen de buitengevels zijn bloembak-
ken in contrasterende rode baksteen gemetst. De gevels zijn bovenaan 
afgewerkt met een eenvoudige hardstenen band. Ook de grote raam-
openingen zijn met fijne banden hardsteen omlijst. Alle onderdelen 
van het gebouw zijn in functie van het totaalbeeld ontworpen en met 
zorg gedetailleerd. Het interieur is sober. 
De planopbouw is rationeel. Op de vier hoeken bevinden zich de 
traphallen. In de abstract geometrische bouwvolumes vindt een zeer 
ambitieus en progressief programma een onderkomen: de school be-
antwoordt aan alle vooruitstrevende idealen van de jaren dertig. Aan 
de voorzijde bevond zich op de linkerhoek een openbare bibliotheek. 
Centraal in de voorgevel leiden de twee ingangen tussen grote plan-
tenbakken die integraal deel uitmaken van het gebouw naar respectie-
velijk de meisjes- en de jongensafdeling. Het complex is opgebouwd 
rondom twee speelplaatsen, op verschillend niveau, die gescheiden 
worden door een lange luifel met eronder aan weerszijden een door-
lopende zitbank. De klaslokalen zijn gelegen in de zijvleugels, links en 
rechts, loodrecht op de voorgevel. Zowel gangen als klassen baden in 
het licht dat binnenstroomt door de grote vierkante raampartijen in de 
oost- en westgevels. De oorspronkelijke stalen profielen van de ramen 
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zijn jammer genoeg vervangen door zware witte kaders. Op de nu 
uitgebouwde verdiepingen waren in eerste instantie openluchtklassen 
voorzien, maar deze zijn nooit gerealiseerd. 
Licht, lucht en hygiëne kregen veel aandacht in de modernistische 
architectuur. Dit als reactie op de ongezonde leefomstandigheden van 
die tijd, die terecht als oorzaak van onder andere tuberculose werden 
beschouwd.
Ook sport was belangrijk. In de vleugel achteraan bevinden zich een 
zwembad en de turnzaal, die ook als feestzaal dienst doet. Er is ook 
nog een perfect bewaarde badinrichting. Deze voorzieningen zijn via 
een aparte inkom bereikbaar, omdat ze ook door de buurtbewoners 
worden gebruikt. Dat geldt ook voor de openbare bibliotheek die in het 
complex is verwerkt.

30 FOTOTENTOONSTELLING 80 JAAR LUCHTBAL
 IN DE VOORMALIGE STEDELIJKE TECHNISCHE
 SCHOOL

Generaal Simondslaan / 2030 Antwerpen
openingsuren: van 12 tot 18 uur.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 23-123-720-730-760-761-770-775.

Het polderlandschap dat de Luchtbal in oorsprong was, werd vanaf de 
jaren twintig omgevormd tot een sociale woonwijk. De oudste bebou-
wing is de tuinwijk van 1925-29. In 1938-39 richtte H. Van Kuyck tussen 
de Canadalaan, Santiagostraat en Columbiastraat de “Canadablok” op. 
Toch was het vooral na de Tweede Wereldoorlog dat er, door een veran-
derende visie op sociale woningbouw, geopteerd werd voor vrijstaande 
blokken. Voorbeelden zijn de “Lange Blokken” tussen de Noorderlaan, 
Groenendaallaan en Columbiastraat en de “Torengebouwen” tussen 
Canadalaan, Manchesterlaan, Columbiastraat en Perusstraat. 
De tentoonstelling “80 jaar Luchtbal” zal gedeeltelijk terug opgebouwd 
worden. Deze keer zullen enkel de foto’s en panelen over het ontstaan 
en de architectuur van de wijk tentoongesteld worden. Bezielers zijn 
Toine Piqueur en Jan Engelen.
De tentoonstelling vindt plaats in de voormalige stedelijke techni-
sche school. Deze houten constructie, opgericht op het einde van de 
jaren vijftig, deed dienst als stedelijke technische school. De houten 
prefabgebouwen werden ontworpen door Van Kuyck en zijn nooit als 
definitieve voorzieningen ontworpen. Van Kuyck was overigens van 
oordeel dat elk gebouw na dertig jaar moest worden afgebroken. Door 
een leerlingentekort sloot de school in 1998 haar deuren. De lokalen 
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worden nu gebruikt als clublokaal voor verenigingen, voor buurtverga-
deringen, enz.

31 ONTDEK DE MODERNE ARCHITECTUUR  
 OP LINKEROEVER TIJDENS EEN FIETSTOCHT  
 MET ANTWERPEN AVERECHTS

Vertrekplaats fietstocht: Steenplein (rechteroever!).
vertrekuren: om 10 en 14 uur.
duur fietstocht: 1,5 uur.
eigen fiets meebrengen!
reservatie noodzakelijk: tel. 03 260 39 39 (tussen 10 en 15 uur) of
secretariaat@antwerpenaverechts.be 

In 1929 werd Imalso opgericht, de Intercommunale Maatschappij 
van de Linker Scheldeoever. Haar taak bestond erin dit gebied tot 
een woonzone te ontwikkelen. Daarom werd begonnen met de bouw 
van een voertuigen- en een voetgangerstunnel, die in 1933 voltooid 
werden. Tijdens de bouw van de tunnels schreef Imalso een internatio-
nale wedstrijd uit voor de aanleg van dit nieuwe stadsdeel. Er waren 
97 inzendingen, waaronder het gekende ontwerp van Le Corbusier. 
Geen enkel van de ingezonden projecten werd bekroond. Wel dienden 
verschillende ervan als inspiratiebron voor het plan dat P. De Heem en 
E. Van Averbeke voor het gebied zouden maken en dat in 1934 werd 
goedgekeurd. Voor de Tweede Wereldoorlog kwam men niet meer tot 
de realisatie van de door hen ontworpen autonome stad. Na 1945 werd 
de linkeroever gefaseerd gerealiseerd. De voorzieningengraad lag ech-
ter lager dan gepland, waardoor het gebied nooit tot een autonome 
stad uitgroeide.
We vertrekken op de rechteroever aan het Steen en fietsen door de 
voetgangerstunnel naar het jongere stadsgedeelte aan de overkant van 
de Schelde. Daar maken we kennis met moderne architectuur van na de 
Tweede Wereldoorlog en met de levendige woonkernen op Linkeroever. 

32 KONINKLIJK ATHENEUM DEURNE
Frank Craeybeckxlaan 22 / 2100 Deurne
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
activiteit: presentatie / tentoonstelling over het schoolgebouw en over de 
recente restauratie.
gidsbeurten: om 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur.
TraM / BUS: 10-33-410-411-412-414.
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Architect Eduard Van Steenbergen ontwierp in 1936, in opdracht van 
de gemeente Deurne, de plannen voor het atheneum. De uitvoering 
werd gehinderd door geldgebrek, administratieve traagheid en oorlogs-
omstandigheden. Daarom nam Het Rijk de school in 1938 over. Hoewel 
niet volledig afgewerkt, nam men de school twee jaar later in gebruik. 
De lokalen zijn gegroepeerd rondom een centrale speelplaats in de 
vorm van een onregelmatige vijfhoek. Doordat een van de muren laag 
is en uitzicht geeft op de vrij grote tuin erachter, krijgt men geen inge-
sloten gevoel. De blauwe tegels in gebogen vorm op de zuilen werden 
speciaal gemaakt naar het ontwerp van de architect. De bloembakken 
links en het bordes werden uitgevoerd in leisteen. 
De gebouwen zijn overwegend rechthoekige volumes, afgewisseld met 
een aantal ronde. Het heeft een overwegend horizontale geleding door 
het gebruik van horizontale lijsten en raampartijen. De toren met het 
uurwerk zorgt voor een verticaal accent. De schoorsteen die ertegen 
gebouwd was en hoger doorliep, werd afgebroken nadat hij beschadigd 
was geraakt door een blikseminslag.
In de school kwamen er naast klassen ook studielokalen, een feestzaal, 
een gymzaal en een wasruimte. Het complex is een betonconstructie 
met gele bakstenen bekleding. Hier en daar is het geheel verlevendigd 
met accenten in helblauwe baksteen. Buitenmaterialen en kleuren 
werden binnen doorgetrokken, evenals de afwisseling van rechte en 
gebogen lijnen. Het interieur is overigens sober vormgegeven met art 
deco-inslag in functionele details zoals trapleuningen en lichtarmaturen. 
Slechts een klein deel van de meubelen die Van Steenbergen voor het 
atheneum ontwierp, zijn ook werkelijk vervaardigd. 
Het gebouw getuigt van een bestudeerde massa-invulling. Ook bin-
nenin ging bijzondere aandacht uit naar de schaal en de verhouding 
van de ruimten. Bovendien werd, ondanks de grootte van het complex, 
de maatvoering op kinderen afgestemd. Zo werden de ingangen en de 
doorgangen laag gehouden. Bovendien werd er een dubbele trapleu-
ning voorzien. Een koperen (ronde) trapleuning op kinderhoogte en 
een tweede op de normale, verplichte hoogte. Overal wordt veel licht 
binnengelaten en worden overzichtspunten gecreëerd.
De voorbouw aan de Frank Craeybeckxlaan is een laag volume. Het 
heeft een inkomfunctie en huisvestte de voormalige woning van de 
prefect. De aansluitende vleugels bevatten alle normale schoolvoorzie-
ningen. De hier aanvankelijk voorziene derde bouwlaag werd in 1961 
alleen op de noordelijke vleugel gerealiseerd. In 1978 werd een beton-
constructie toegevoegd naar het ontwerp van Eduard Van Steenbergen 
junior. 
Op het gelijkvloers bevonden zich oorspronkelijk geen leslokalen. De 
ruimte werd ingenomen door de directeursruimten, het secretariaat, 
de bibliotheek, de refter, de studiezaal, de turnzaal, de doucheruimte, 
enzovoort. Door het snel groeiende leerlingenaantal zijn een aantal 
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daarvan echter steeds als leslokaal gebruikt. De publieke stortba-
den op het gelijkvloers hebben hun functie verloren, maar getuigen 
van veel luxe en comfort voor die tijd. De ruimte bevat een prachtig 
cirkelvormig voetbad. De deurtjes van de douchecabines hangen heel 
origineel aan de buitenkant. De granitovloer is authentiek en werd 
ter plaatse gegoten en gepolijst. De gang is verdeeld door een stang, 
omdat de ruimte ook bestemd was voor mensen uit de buurt en deze 
gang diende voor komende en gaande badgasten. Als publiek bad zou 
de doucheruimte echter zelden of nooit gebruikt worden. 
Via een monumentale trap bereikt men de feestzaal en de leslokalen. 
De klassen die Van Steenbergen ontwierp zijn ruimer dan de voor-
schriften van zijn tijd en baden in het licht. Tegen de overvloed aan 
zonnewarmte waren zonnetenten voorzien. Wegens geldgebrek zijn ze 
er echter nooit gekomen.
De feestzaal is een prachtige ruimte met veel lichtinval. De originele 
houten zetels werden in de jaren zeventig weggenomen, omdat een 
bijkomende sportruimte nodig bleek. Vandaar ook de beschermende 
rooster rond de lampen. Hier hingen oorspronkelijk verlichtingscoupes 
van mat vernikkeld koper.

33 BIBLIOTHEEK COUWELAAR
Te Couwelaarlei 120 / 2100 Deurne
openingsuren: van 11 tot 17 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: een afgebakend parcours doorheen het gebouw.
gidsbeurten: vanaf 11 uur elk half uur, laatste om 16.30 uur.
activiteit: tentoonstelling over de bibliotheek en architect Jul de roover.
TraM / BUS: 5-10-33-410-411-412-414.

De bibliotheek van de Te Couwelaarlei werd gebouwd naar een ont-
werp van architect en interieurontwerper Jul De Roover (°1913). Hij 
begon zijn architectuurstudies in 1933 nadat hij eerst had gewerkt 
in een houtbewerkersatelier en avondlessen had gevolgd aan de 
stedelijke nijverheidsschool. In 1941 studeerde De Roover af aan de 
Antwerpse academie. Hij realiseerde zijn oeuvre volledig na de Tweede 
Wereldoorlog. Aanvankelijk legde hij zich vooral toe op interieuront-
werp. Hij werd zelfs leraar Binnenhuisontwerpen aan de School voor 
Kunstambachten en lag aan de basis van de oprichting van de afdeling 
Binnenhuiskunst aan de Antwerpse academie. Woninginrichting was 
voor De Roover een ruimtekunst, evenwaardig aan de architectuur en 
geen decoratieve aangelegenheid. 
Reeds in 1968 keurde de gemeenteraad het voorontwerp goed dat 
Jul De Roover voor de bibliotheek maakte. In datzelfde jaar werd ook 
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de vergunning verleend. In 1971 werd begonnen met de bouw en drie 
jaar later werd het gebouw voor het publiek opengesteld. 
Het gebouw werd opgetrokken op een vrij smal en diep perceel. De 
bibliotheek werd op het gelijkvloers en de eerste verdieping ingericht. 
Een grote draaitrap zorgt voor de verbinding en voor openheid. Er is 
een afzonderlijke ingang voor de volwassenen- en de jeugdafdeling. 
De tweede verdieping bevatte een conferentiezaal die later werd omge-
vormd tot audiovisuele media-afdeling. In de kelder van de voorbouw 
werd het boekenmagazijn ingericht. De verbinding tussen de afdelin-
gen gebeurt via drie trappen en twee liften.
Kolommen in ruitpatroon vormen de dragende structuur. De vorm van 
de kolommen wordt bepaald door het kruisen van de balken. Dit zorgt 
voor een diagonaal ribbenpatroon dat tot doel had het gebouw visueel 
te verbreden. De perspectieven bij het bewandelen van de ruimte 
worden ook interessanter. De overhoeks geplaatste kolommen bepalen 
de volledige indeling van het interieur. De plaatsing van het meubilair 
moest zich dan ook aanpassen aan de vormopvatting van het gebouw.
De verticaal gelede voorgevel vormt een eerder gesloten gevelfront. 
Het geheel is opgetrokken in glad beton, met kolommen waarvan het 
profiel het resultaat is van de kruising van de balken. Over alle ver-
diepingen worden trapeziumvormige prefabelementen in schokbeton 
aangebracht. De overlapping van dit traliewerk vormt de overgang 
tussen de verdiepingen en werkt als borstwering.
Omwille van hun zichtbaarheid werden ook de zij- en de achtergevel 
met zorg uitgewerkt. De zijgevel werd uitgewerkt in glad beton en 
lichtkleurige handvormbaksteen. De diagonaalbalken lopen door tot 
buiten de gevel. Op de verdieping worden tussen de uitstekende kruis-
balken betonpanelen gehangen als borstwering. Ze zijn afwisselend 
met geschaafde en ongeschaafde beplanking bekist. De achtergevel is 
eveneens in beton en baksteen uitgevoerd.
In het interieur werd ervoor gekozen het betonskelet glad af te werken 
en zichtbaar te laten. Alle zichtbaar blijvende binnenmuren waartegen 
geen boekenrekken stonden, werden in lichtkleurig handvormpara-
ment voorzien. Overeenkomstig de ontwerpfilosofie van De Roover 
bepalen de vorm, kleur en textuur van de gebruikte materialen de 
ruimte. Speciale aandacht ging naar de akoestiek. Waar nodig werd 
op het plafond een houten latwerk tussen de ruiten aangebracht. Als 
vloerbedekking werd overal linoleum gebruikt, behalve in de inkom-
hallen en het sanitair.
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34 EXPOHAL
Te Couwelaarlei 95 / 2100 Deurne
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 5-10-33-410-411-412-414.

De Expohal is een reconstructie van een deel van het Expo ‘58-paviljoen 
van de Belgische Houtindustrie. Wenceslas de t’Serclaes maakte het 
ontwerp in opdracht van de vzw Fabrihout 58. Deze vereniging was in 
1955 speciaal opgericht voor de bouw en de exploitatie van een pavil-
joen voor de Belgische Houtindustrie op de wereldtentoonstelling.
Het complex bestaat uit een grote halve bolkap die als tentoonstel-
lingshal diende, en aansluitend een balkvormige, houten prefabcon-
structie. Deze deed op het gelijkvloers dienst als expositiekabinet en op 
de verdieping waren ruimtes voor administratie en een vergaderzaal 
annex bar voorzien.
De halve koepel heeft een diameter van 25 meter en is 12 meter hoog. 
De structuur ervan is een unicum. Er werd gebruikgemaakt van 11 
gelamelleerde houten spanten om de constructie te realiseren. Ze 
werden ontworpen door de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De 
Coene. Het geheel werd volledig in het atelier voorbereid en in minder 
dan een maand ter plaatse opgericht en afgewerkt. De paraboolvor-
mige spanten zijn vervaardigd uit rode Noorse den, verlijmd met 
ureum formaldehyde. Even voor de kop wordt de druk van elk spant 
opgevangen door een schuin geplaatste kolom. Deze komen samen 
en vormen zo een halve, omgekeerde kegel. Hierlangs wordt het licht 
zenitaal binnengehaald. Aan de buitenzijde is de koepel bedekt met 
een bitumineuze dakdichting en een aluminium deklaag, aangebracht 
op multiplexplaten die aan de interieurzijde zichtbaar gelaten zijn.
In de koepel vond de tentoonstelling “Het Hout ten dienste van de 
mens in de verschillende domeinen van het moderne leven” plaats. Er 
werden spanten, plaatmateriaal, meubilair, sportmateriaal en speel-
goed getoond. Hoewel het paviljoen de gehele Belgische houtindustrie 
moest promoten, was het toch vooral een uithangbord voor de firma 
De Coene. Hun presentatie werd dan ook bekroond met de Grote Prijs, 
de hoogste onderscheiding die aan een individuele inzending kon wor-
den toegekend. Het paviljoen als geheel kreeg een Zilveren Ster.
Na afloop van de wereldtentoonstelling werd het paviljoen ontman-
teld. De gemeente Deurne verwierf de spanten en richtte er een 
cultuur- en sporthal mee op. Architect Roger Groothaert begeleidde de 
reconstructie. In 1968 werden nog talrijke bijkomende werken aan het 
gebouwtje uitgevoerd, zoals het plaatsen van tribunes. Hierdoor wordt 
de ruimtelijkheid van het geheel gedeeltelijk tenietgedaan.



79

35 OPENLUCHTTHEATER RIVIERENHOF
Turnhoutsebaan 232 / 2100 Deurne
openingsuren: van 14 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 10-33-410-411-412-414.

In 1921 kocht het provinciebestuur van Antwerpen het Rivierenhof om 
dit groenrelict te midden van een steeds verder verstedelijkende omge-
ving te behouden. Bovendien wilde men de bevolking recreatiemoge-
lijkheden bieden met infrastructuur voor sport, spel en cultuur. Via een 
internationale wedstrijd werd tuinarchitect Guillaume De Bosschere 
aangetrokken om dit alles te realiseren. 
In de aanlegplannen voor het Rivierenhof was de bouw van een 
permanent openluchttheater voorzien, maar pas in 1937 werd aan de 
aannemersfirma Van Riel & Van den Bergh een ontwerp gevraagd. Tot 
dan werd er toneelgespeeld op en rond de voormalige ijskelder, een 
kunstmatige heuvel met daarop een tempeltje, maar verder zonder 
infrastructuur voor het geven van voorstellingen. Het ingediende 
voorstel voldeed echter niet aan de verwachtingen en de Commissie 
van het Rivierenhof vroeg dan ook aan provinciaal bouwmeester Jozef 
Schellekens om de plannen te herbekijken. 
Hij maakte verschillende ontwerpen, maar in 1946 lagen de plannen, 
om budgettaire en oorlogsredenen, nog steeds ter tafel. De omgeving 
van de ijskelder, in de onmiddellijke nabijheid van het kasteel, werd 
ingeruild voor een terrein iets verder in het park en omgeven door een 
vijver. Deze plek bood niet enkel ruimere mogelijkheden, ze was door 
het aanwezige groen en water akoestisch beter geschikt en er werd 
vermeden dat het publiek kon gestoord worden door het zonlicht. In 
oktober 1949 werd aan de bestendige deputatie een maquette van het 
nieuwe openluchttheater voorgesteld. 
Dit theater, dat uiteindelijk zou worden gerealiseerd, was nog ambi-
tieuzer van opzet dan de vorige plannen. Het eigenlijke amfitheater 
wordt voorafgegaan door een monumentaal ereplein of “foyer” 
omgeven door strakke colonnades. In het midden staat een sculptuur 
van Pol Van Esbrouck die de toneelkunst voorstelt. Aan de rechter-
zijde wordt dit plein afgesloten door een gebouw met artiestenloges, 
receptie en dienstlokalen. De achterzijde van het plein wordt gevormd 
door de gevel van het decormagazijn, opengewerkt door verschillende 
kleine raampjes met gekleurd glas die ’s avonds voor een extra deco-
ratief effect moesten zorgen. Het amfitheater biedt plaats aan 1350 
toeschouwers en was voorzien van drie monumentale lichttorens met 
daarin de modernste technieken voor filmprojectie en een uitgebreid 
arsenaal aan diverse spectaculaire belichtingsmogelijkheden. De bouw-
werken gingen van start in januari 1951 met de nodige grondwerken 
voor de hellingen van de zitplaatsen, waardoor tegelijkertijd de vijvers 
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rond het theater werden uitgegraven. Men hoopte al in de zomer van 
het volgende jaar de eerste voorstellingen te kunnen brengen, maar de 
plechtige opening, met Gudrun van Albrecht Rodenbach door het gezel-
schap van de K.N.S., vond pas plaats op 6 juni 1953. In de pers werd 
het gebouw lovend onthaald en ook door diverse architectuurtijdschrif-
ten werd Schellekens’ creatie meermaals uitgebreid besproken. 
De monumentale constructie van Schellekens’ openluchttheater wist 
zich perfect te integreren in de bestaande groene omgeving, iets 
waar de architect steeds uitermate gevoelig voor was. Tot op vandaag 
verwelkomt het amfitheater talloze internationale artiesten voor een 
zomers publiek.

36 ZILVERMUSEUM STERCKSHOF
Cornelissenlaan / 2100 Deurne
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: om 10 en 14 uur.
TraM / BUS: 10-24-21-33-410-411-412-420-421-422-423-429.

In de 20ste-eeuwse architectuur stonden nostalgie naar het verleden 
en fascinatie voor de toekomst vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het 
Sterckshof is een zorgvuldige reconstructie van een “hof van plaisan-
tie” uit de gouden eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. De intieme 
binnenplaatsen en talrijke sierlijke torentjes trachten een nostalgische 
sfeer op te roepen van vervlogen tijden uit de renaissance. De voorma-
lige Schanshoeve Hooftvonder uit de 13de eeuw werd in de jaren 1930 
door architect J.A. Van der Gucht volledig hertekend tot een tot de 
verbeelding sprekende reconstructie van een renaissance kasteel. De 
wederopbouw gebeurde aan de hand van weergevonden grondvesten 
en iconografisch materiaal. 
Nadat de gemeente Deurne in 1926 niet was ingegaan op het voorstel 
van de gouverneur om in het kasteel het gemeentehuis onder te bren-
gen, overtuigden de griffier en gedeputeerde Kennes de provincieraad 
van het nut van de wederopbouw als tewerkstellingsprogramma. In 
het kasteel zou de provinciale technische dienst een nieuw onderko-
men vinden. Reeds tijdens de werken bleek dat het gebouw hiervoor 
helemaal niet geschikt was. Ook de idee om er een melkerij te huis-
vesten kreeg geen bijval. Er moest een andere bestemming gevonden 
worden.
In 1934 werd de Vereeniging Museum voor Vlaamsche Beschaving en 
Openluchtmuseum opgericht. Joseph De Beer nam in 1938 als eerste 
conservator zijn intrek in het kasteel. Hij wilde het Sterckshof en het 
aanpalende domein Rivierenhof, naar het voorbeeld van Skansen in 
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Zweden en Arnhem in Nederland, uitbouwen tot een openluchtmu-
seum over het dagelijkse leven uit het verleden en de volkscultuur 
van de Vlamingen. Een V-bom die insloeg op de reeds gerestaureerde 
Sterckshoeve, noopte tot herziening van het oorspronkelijke museum-
concept. In 1958 werd De Beer conservator van het Openluchtmuseum 
Bokrijk.

37 SINT-JOZEFKERK
Boekenberglei 211 / 2100 Deurne
openingsuren: van 14 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: kerkschip en weekkapel.
activiteit: kleine tentoonstelling rond architect Huygh; tentoonstelling 
gewaden en vaatwerk van de kerk.
TraM / BUS: 8-11-19-33-244.

Het ontwerp van de Sint-Jozefkerk (1933 - 1936) door architect Jef 
Huygh (1885 - 1946) is zeer eigentijds. Het is een moderne interpretatie 
van een vroeggotische kerk met art deco- accenten.
De monumentaliteit van het gebouw wordt benadrukt door het gebruik 
van de donkerbruine baksteen. Het accent ligt op de ingangspartij, 
waarboven een hoge klokkentoren verrijst, versmallend naar boven toe 
en bekroond met een schilddak, steunend op korte, zware kolommen. 
Dit wordt nog versterkt door het monumentale portaal in geelkleurige 
zandsteen, dat 50 cm uit het gevelvlak steekt en waarvan het timpaan 
versierd is met beeldhouwwerk in reliëf. Het beeldhouwwerk toont 
druivenranken, bladeren en trossen, met daartussen symmetrisch 
twee reeachtige dieren die zich laven aan het kabbelende water.
De binnenruimte van de kerk wordt bepaald door het schip: een 
enorme vierkante ruimte, die wordt overspannen door een mooie za-
deldakconstructie die zichtbaar is gebleven in de kerkruimte, met aan 
beide zijkanten verlaagde zijbeuken. De kerk heeft een kleine halfronde 
apsis met een colonnade spitsbogen en smalle doorgang. Het transept 
wordt eigenlijk in de ruimte van de kerk opgenomen. De muurschil-
deringen van J. Verboven en Ph. Van Riel verdwenen in de jaren 1960. 
Boven de verlaagde zijbeuken bevinden zich aan beide zijden 15 kleine 
spitsboogramen. De zeer kunstvolle glasramen die op zeer diffuse wijze 
de hele kerkruimte verlichten, werden in 1953-54 uitgevoerd door J. 
Hermans uit Tienen. 
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38 RENAAT BRAEMHUIS
Menegemlei 23 / 2100 Deurne
enkel toegankelijk onder begeleiding van gids, mits reservatie.
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: om 10, 12, 14 en 16 uur.
reservatie vanaf 20 augustus tot 10 september bij de dienst Monumentenzorg, 
tel. 03 201 94 30 (tussen 9 en 15 uur), monumentenzorg@stad.antwerpen.be 
TraM / BUS: 8-11-19-20-33.

Renaat Braem (1910-2001) geldt als één van de belangrijkste vertegen-
woordigers van de naoorlogse architectuur in België. Na architectuur-
studies in Antwerpen, liep hij in 1936-1937 stage bij Le Corbusier. In de 
jaren ‘50 en ‘60 kreeg zijn loopbaan internationaal weerklank met de 
bouw van indrukwekkende huisvestingscomplexen in Antwerpen, Brus-
sel en Leuven. Daar waar het vroege werk duidelijk de stempel droeg 
van de CIAM-ideologie, evolueerde zijn architectuur langzaamaan naar 
een meer organische vormgeving, vooral in zijn ontwerpen voor privé-
woningen. Als onvermoeibaar theoreticus en polemist schreef Renaat 
Braem in 1968 geschiedenis met zijn essay Het lelijkste land ter we-
reld, een aanklacht tegen de naoorlogse ruimtelijke ordening in België.
Voor Braem betekende architectuur de kunst van het organiseren van 
de ruimte tot bevrijding van de mens. Zijn eigen woning met atelier, 
ontworpen in 1955 en gebouwd in 1957-58, vertolkt op eigenzinnige 
wijze de ideeën over dit “bevrijde wonen”. Het driedimensionale, 
abstract geometrische spel met volume en leegte, de harmonie tussen 
functie, constructie en vorm, is symptomatisch voor het sculpturale 
denken en het ruimtelijk inzicht van de architect. Van het interieur, 
met zijn verfrissende openheid, zijn functioneel kleurgebruik en zijn ge-
durfde Italiaanse en Deense designmeubels, straalt een onmiskenbaar 
“joie de vivre” af. Aan dit interieur voegden Braem en zijn echtgenote 
Elza Severin door de jaren heen nog een hoogst persoonlijke en bete-
kenisvolle laag toe, die het geheugen van veertig jaar wonen en leven 
vertegenwoordigt. Alledaagse sier- en gebruiksvoorwerpen in hout, 
ijzer, glas of aardewerk – de oervormen van het design – exotische 
objecten van over de hele wereld, stenen, takken en schelpen, werden 
daarbij met zorg samengesteld tot verstilde composities. Zij getuigen 
enerzijds van een gezonde reislust en anderzijds van een hang naar de 
natuur, zo onmisbaar in het leven van beide bewoners. 
Het gelijkvloers en het souterrain worden ingenomen door het L-vor-
mige atelier, opgedeeld door een “split level” met kantoor en biblio-
theek. Deze complexe ruimte in contrasterend wit en zwart is aan drie 
zijden volledig beglaasd tot op het niveau van de tuin. Een intieme, in 
aardse tonen gehulde zithoek neemt de noordelijke helft van de eerste 
verdieping in. Slechts gescheiden door de brede open haard, vloeit 
deze over in de enkele treden hoger gelegen leefruimte met keuken 
aan de zuidzijde, zonovergoten in frisse tinten blauw en geel. Via het 
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open trappenhuis, geflankeerd door een Japans geïnspireerde “toko-
noma”, dringt het daglicht door tot in het hele huis.
Een zorgvuldige restauratie in 2001-2002 toverde een ingeslapen en 
verwaarloosd pand opnieuw om tot de schitterende parel die indertijd 
de internationale architectuurpers wist te bekoren. Als huismuseum 
beheerd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
staat het Renaat Braem Huis sinds 2003 open voor het publiek.

39 LUCHTHAVEN ANTWERPEN
Luchthavenlei / 2100 Deurne
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
opengestelde delen: hal gelijkvloers, vertrekzaal, afgebakend deel van de 
tarmac, Stampe & vertongen museum, perscentrum.
activiteit: fototentoonstelling rond het luchthavengebouw; filmvoorstelling 
in het perscentrum; rondleidingen in het Stampe & vertongen museum. op 
verschillende plaatsen in het gebouw zijn mensen aanwezig om eventuele 
vragen van bezoekers te beantwoorden.
TraM / BUS: 14-33.

De luchthaven werd kort na de Eerste Wereldoorlog aangelegd op 
Waasdonk, het hoogste punt van de gemeente Deurne. Het eerste 
luchthavengebouw was een oude spoorwagon, het tweede, een hou-
ten prefabloods. In 1929 werd naar aanleiding van de wereldtentoon-
stelling in Antwerpen een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp 
van een nieuwe luchthaven op de bestaande locatie. Hoewel Jansinski 
slechts op een gedeelde tweede plaats terechtkwam, kreeg hij toch de 
opdracht omdat hij op technisch vlak uitmuntte. Bovendien was dit het 
meest compacte en best te realiseren ontwerp.
In september 1930 werd het nieuwe gebouw ingehuldigd, amper 
negen maanden na de eerste steenlegging. Nog geen tien jaar later 
werden de lijnvluchten vanuit Antwerpen omwille van de oorlogsdrei-
ging in 1939 opgeschort. Tijdens de oorlog werd de luchthaven eerst 
gebruikt door de Duitsers en later door de Royal Air Force. Pas in 1946 
werd de luchthaven opnieuw overgedragen aan de Belgische staat. Die 
investeerde echter voornamelijk in de Nationale Luchthaven van Za-
ventem. Vandaag staat de luchthaven onder voogdij van het Vlaamse 
Gewest.
Het complex bestond uit een L-vormig hoofdgebouw. Centraal werd de 
commandopost ingeplant. In de linkervleugel bevinden zich de ruimten 
voor de reizigers, in de rechter die voor het goederenvervoer. Op deze 
manier ontstond een functionalistisch circulatieschema. Naast het 
eigenlijke luchthavengebouw bevond zich de loods voor vliegtuigen. 
De architectuur van het geheel werd gekenmerkt door een heldere, 
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gestroomlijnde vormgeving, die aan alle regels van het internationale 
modernisme beantwoordde: een constructie van gewapend beton, wit-
bepleisterde, verspringende bouwvolumes met rotondes, een horizon-
tale belijning door bandramen en omlopende luifels in “beton translu-
cide”, inspringende vensterposten en luifelconsoles in gebouchardeerd 
beton, lijstwerk in terracotta, stalen raamprofielen en terrasdaken.
Het concept beantwoordde aan een aantal basisprincipes, die rekening 
hielden met de exponentiële groei die van de burgerluchtvaart werd 
verwacht en de onvoorspelbare technische evolutie van het vliegend 
materieel. Dit komt in de eerste plaats tot uiting in het functionalis-
tisch circulatieschema van het hoofdgebouw. De vormgeving van het 
geheel liet bovendien toe de gebouwen onbeperkt uit te breiden. Het 
luchthavengebouw kon aan de passagiersvleugel uitgebreid worden 
en ook de centrale as kon in de richting van de landingsbaan verlengd 
worden. Aan de vliegtuigloods, een module van vijftig meter, konden 
naar believen bijkomende volumes toegevoegd worden.
De luchthaven van Deurne kwam tot stand in een periode waarin van 
vluchtbegeleiding nog geen sprake was. De herkenbaarheid van de 
luchthaven vanuit het luchtruim was daarom uiteraard van groot be-
lang. Voor de afbakening van de landingsplaats bij dag en nacht golden 
internationale richtlijnen, maar ook het architecturaal concept van het 
luchthavengebouw kon bijdragen tot de zichtbaarheid. De belangrijk-
ste factor was de bewust compacte L-vorm van de constructie. Het dak 
van de vliegtuigloods was bovendien bedekt met aluminium, wat een 
enorm lichtweerkaatsend vlak opleverde. De controletoren is voorzien 
van een draaiende schijnwerper met een zichtbaarheid tot 70 à 80 kilo-
meter ver. In de dakterrassen waren stroken uitgespaard en gevuld met 
“beton translucide”, waardoor de na valavond aanwezige verlichting 
van het gebouw naar buiten kon uitstralen.
In de loop van de jaren is het luchthavengebouw aangepast aan de 
gewijzigde noden, zowel inzake veiligheid als inzake capaciteit. De 
onzorgvuldigheid van de verbouwingen en de weinig respectvolle 
restauratie deden echter veel van de uitstraling van het luchthaven-
gebouw verloren gaan. De vliegtuigloods was tijdens de wereldoorlog 
opgeblazen door de Duitsers, maar werd naar de oorspronkelijke 
plannen herbouwd. De oorspronkelijke controletoren werd kort daarop, 
in 1951, vervangen door een modern exemplaar. Tot de meest destruc-
tieve ingrepen behoorden het vervangen van de stalen ramen en het 
verwijderen van de terracotta dorpels en dekstenen. Andere ingrepen 
zijn omkeerbaar, zoals de roofingbekleding van de betonnen luifels en 
het grote aantal geprefabriceerde aanbouwsels her en der. De alge-
mene structuur van het interieur bleef grotendeels bewaard, zij het in 
ruime mate gereorganiseerd en heringericht.
In 2000-2001 werd door de Vlaamse Bouwmeester een Open Oproep 
gelanceerd voor het maken van een masterplan voor de luchthaven 
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van Deurne. Het werd toegewezen aan de architectenbureaus Baum-
schlager-Eberle+Grassmann en FDA architecten&interieurs. Het was 
van alle ingediende projecten datgene dat het meest nadrukkelijk de 
herwaardering van het oude luchthavengebouw bepleit. De vlieg-
tuigloods verdwijnt echter in het project. De directe omgeving van de 
luchthaven zou ontwikkeld worden tot kantoor- en hotelzone.

40 “WONEN IN DE 20STE EEUW” - 
 WANDELING DOOR UNITASWIJK EN HET
 BOEKENBERGPARK

Rondleiding door de wijk, door gidsen uit de buurt. 
Vertrekplaats: Adelbert Kennisplein / 2100 Deurne
vertrekuren: 10.30 – 14.30 uur.
duur wandeling: 1,5 uur.
reservatie noodzakelijk: erwin Mievis, tel 03 321 23 83 
(tussen 17 en 19 uur), erwin.mievis@antwerpen.be
TraM / BUS: 8-11-19-20-33.

In Deurne waren de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog duidelijk 
voelbaar. De enorme verwoestingen en het stilvallen van de woning-
bouw hadden ervoor gezorgd dat deze gemeente met een gigantische 
woningnood kampte. Om dit probleem het hoofd te bieden, werd dan 
ook graag gebruikgemaakt van ideeën en nieuwe technologieën die de 
architecten en ingenieurs na WO I bij hun terugkeer uit het buitenland 
hadden meegebracht. 
Het was ook een opportuniteit voor de modernisten, ware het niet 
dat het grote publiek zich niet altijd terugvond in de strakheid en de 
eerlijkheid van hun architectuur. Dankzij de overheid konden zij toch 
een aantal, vooral sociale, woonprojecten realiseren.
Eén van deze realisaties is de Unitastuinwijk, gebouwd tussen 1923 
en 1932. De wijk geldt als schoolvoorbeeld van de toenmalige ideeën 
van nieuwe bouwkunst, in een periode die een smeltkroes was van 
art deco, modernisme en internationalsering van de architectuur. Een 
voorbeeld van modern wonen tijdens het interbellum.
Het volledige verhaal krijgt u op een rondleiding door de wijk, door 
gidsen uit de wijk.
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41 DEURNE DORP – DEURNE CENTRUM.
 HONDERD JAAR WOONGEBIED

Een wandeling door het Nieuw Kwartier of Molenkwartier en
omgeving.
Individuele wandeling aan de hand van een uitgestippelde route.
Vertrekplaats: Koraalplaats 2 / 2100 Deurne
vertrekuren: tussen 11 en 17 uur.
voor info: tel. 03 326 75 98, peetersludo@skynet.be
TraM / BUS: 10-33-410-411-412-414.

In het begin van de twintigste eeuw steeg de bevolking van Deurne 
spectaculair. De volkswijken in het noorden van Antwerpen waren 
immers overvol geraakt en ook gezinnen met een iets hoger inkomen 
zochten een eigen stek in de periferie. Daarnaast zagen ook de eige-
naars van voormalige lusthoven en kasteeldomeinen zoals Cogels, de 
Gruben, Bosschaert-du-Bois wel wat in grootse woningbouwverkavelin-
gen. Een ervan was het Molenkwartier of Nieuw Kwartier, links van de 
Turnhoutsebaan richting Wijnegem. Ook de gronden rondom werden 
stelselmatig volgebouwd: vanaf het Bloemstraatje (nu F. Craeybeckx-
laan) tot voorbij de Venneborglaan, en van de Turnhoutsebaan tot aan 
de Ter Heydelaan. In deze zone bouwde men onafgebroken met pieken 
in het interbellum en in de zestiger jaren. Deze verschillende bouw-
campagnes resulteerden in een staalkaart van stijlen (art nouveau, art 
deco, modernisme).
De wandeling leidt onder meer langs het Koninklijk Atheneum uit 
1938, ontworpen door Eduard Van Steenbergen in de stijl van de 
Nieuwe Zakelijkheid, de moderne bibliotheek uit 1975 en het sport-
complex Expohal, een relikwie van de Wereldtentoonstelling uit 1958. 
Ook het oude en het nieuwe postgebouw komen aan bod. De “Oude 
Post”, een modernistisch gebouw uit 1939, staat in schril contrast met 
het nieuwe postgebouw, neergezet onder het beleid van toenmalig 
minister Marcel Colla in 1993.
Tijdens de wandeling wordt er ook halt gehouden bij enkele wonin-
gen in art nouveau, art deco en modernistische stijl, voorzien van 
interessante tegeltableaus en mozaïeken, of waarvan de architectuur 
herinnert aan de vroegere lusthoven die er stonden. Ook het woonhuis 
waarvan de voorgevel volledig gewijd is aan Peter Benoit, de woning 
van wijlen Ast Fonteyne en huis Peeters krijgen aandacht.
Aan het eindpunt krijgt u de gelegenheid om nog even na te praten 
in de cafetaria van het Volksmuseum of om de fototentoonstelling te 
bezoeken.  
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42 “ARCHITECTUUR 1920-1960 IN DEURNE” -  
 BUSTOCHT MET ANTWERPEN AVERECHTS

Vertrekplaats: Expohal, Te Couwelaarlei 95 / 2100 Deurne
vertrekuren: 10, 12, 14 en 16 uur.
duur bustocht: 1,5 uur (sommige locaties worden kort bezocht).
reservatie noodzakelijk: antwerpen averechts, tel. 03 260 39 39 
(tussen 10 en 15 uur), secretariaat@antwerpenaverechts.be
TraM / BUS: 5-10-33-410-411-412-414.

We nemen u mee langs een aantal architecturale uitschieters uit de 
jaren 1920 tot 1960 die Deurne rijk is: privé-woningen uit de periode 
tussen de twee wereldoorlogen, het modernistische atheneum, de Ex-
pohal van 1958 en het districtshuis, maar ook langs de luchthaven uit 
1923, in zijn tijd het modernste luchthavengebouw van Europa. U krijgt 
ook het verhaal van de woning van architect Renaat Braem, één van de 
belangrijkste naoorlogse architecten in België, die in 1958 zijn woning 
met atelier in Deurne bouwde. Het gebouw straalt de optimistische 
sfeer uit van die periode.

43 XAVERIUSCOLLEGE EN KERKGEBOUW
Collegelaan 36 / 2140 Borgerhout
openingsuren: het schoolgebouw van 10 tot 18 uur; het kerkgebouw van 
12 tot 18 uur.
opengestelde delen: alle vleugels waarin de school is gehuisvest en het 
kerkgebouw.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
gidsbeurten: om 10, 11, 14, 15 en 16 uur.
activiteiten: kleine tentoonstelling over de origine en bouw van het college.
TraM / BUS: 21-242-420-421-422-423-429.

Het Xaveriuscollege is een ontwerp van pater Lodewijk Taeymans S.J. 
(1874-1937). Hij maakte het in 1936 en overleed op het moment dat 
de werken werden aangevat. Lodewijk was de zoon van provinciaal 
bouwmeester P.J. Taeymans. Ook zijn broer Jul was architect. Hoewel 
hij nooit een architectenopleiding kreeg, werd hij op het einde van zijn 
leven benoemd tot adviseur voor bouwwerken in de Belgische Jezuïe-
tenprovincie. 
Het college, gelegen op de hoek van de Kerkelijke- en de Collegelaan, 
bestaat uit drie vleugels rond een driehoekige binnenkoer. De kapel 
en het zwembad – dat nooit werd gerealiseerd - voorzag hij aan de 
uiteinden daarvan, zodat deze zware investeringen konden worden 
uitgesteld tot na de bouw van de klooster- en klassenvleugels. Het is 
een massieve baksteenbouw waarvan de gevels geritmeerd worden 
door lisenen. 
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De kapel werd in 1964-65 gerealiseerd op de voorziene plaats aan 
de Collegelaan, maar dan volgens een nieuw ontwerp van prof. ir. 
architect Paul Felix. Ze werd in 1965 ingewijd door Monseigneur Daem. 
Tegelijk werd de wijk rondom de Collegelaan erkend als zelfstandige 
kapelanie, zodat de kapel tot vandaag dienst doet als parochiekerk. De 
Xaveriuskerk is een baksteen- en betonbouw. De wezenlijke kenmer-
ken van de moderne architectuur komen erin naar voor: een sobere, 
functionele vorm, herleid tot het spel van licht en ruimte, en het 
brutalistisch materiaalgebruik. Hout, gewapend beton, baksteen en 
glas mogen in hun onafgewerkt aspect spreken. Het interieur is sober, 
met een natuurstenen vloer en eenvoudige houten banken. Opmerke-
lijk zijn de biechtstoelen, die zijn uitgewerkt als rechthoekige dozen in 
witte formica met smalle bandvensters. 
Het Xaveriuscollege is van uitzonderlijk belang door de vele vierkante 
meters muuroppervlakte, die bedekt zijn met monumentale houtskool-
tekeningen van de hand van Alfred Ost (1884-1945). Tijdens de oorlog 
belandde hij in 1941 bij een bevriende Jezuïet in het Xaveriuscollege. 
Voor Ost was dit het gedroomde tekenblad. De eerste tekeningen 
bracht hij bij wijze van proef aan in een klein lokaal. Eerst op foliofor-
maat, later bedekten ze de hele wand. Ost kreeg daarop de toelating 
om verder op de collegemuren te tekenen en waagde zich aan de 24 
meter lange gang tussen de keuken en de refter. Hij tekende een Onze-
Lieve-Vrouw omgeven door een huldigende menigte. Hij zal verder 
de muren van de gangen en traphal voorzien van groots opgevatte 
religieuze taferelen die verband houden met de Jezuïetengeschiedenis. 
Hij voltooit het werk echter niet en verlaat het college na een menings-
verschil. Het was de bedoeling de houtskooltekening in te kleuren wat 
uiteindelijk slechts bij één tekening, met de voorstelling van Christus 
Koning, gebeurd is.

44 ONZE-LIEVE-VROUW TER SNEEUW KERK 
Laar 72 / 2140 Borgerhout
openingsuren: van 14 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 10-24-21-30-34-242-410-411-412-414-415-416-417-418-420-
421-422-423-427-429.

In 1937 werd het Laar een zelfstandige parochie. De zestiende-eeuwse 
kapel die hier stond werd afgebroken en vervangen door een neogoti-
sche kerk naar ontwerp van F. Berckmans. Amper voltooid, verwoestte 
een V-bominslag het gebouw in 1944. Jozef Willems maakte een nieuw 
ontwerp om de onherstelbaar vernielde kerk te vervangen. Jozef Lode-
wijk Stynen, die het gemeentebestuur vertegenwoordigde, stond hem 
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bij. Stynen had zich na de Tweede Wereldoorlog meermaals bezigge-
houden met de restauratie van beschadigde kerken. In 1949 werd met 
de bouw van de nieuwe kerk begonnen. De werken sleepten aan tot 1954.
De kerk, opgetrokken in beton, werd bekleed met een laag baksteen. 
Het koor van deze basiliek is recht afgesloten en ernaast is een vierkan-
te toren ingeplant. Het is een massief geheel met sober interieur. Het 
meubilair, zoals het altaar, de biechtstoelen, de communietafel en de 
preekstoel, werd door Willems zelf ontworpen. De uitvoering gebeurde 
door anderen. Het koperwerk werd geleverd door de firma van archi-
tect Rie Haan. Een aantal beelden zijn van Albert Poels. De doopkapel 
heeft een modern glasraam met Het doopsel van Christus, gemaakt 
door Marc De Groot. Hij maakte ook Het wonder van sneeuw en De kro-
ning van Maria boven de inkomhal. Enkele beelden en schilderijen uit 
de voorgaande kerken werden gerecupereerd. Zo zijn de beelden van 
Onze-Lieve-Vrouw met kind, evenals twee vrouwelijke heiligenbeelden 
zestiende-eeuws. Dat geldt ook voor het schilderij met de Aanbidding 
der wijzen. In de sacristie werden de neogotische beelden uit de kerk 
van Berckmans gerecupereerd. Het orgel zou dan weer afkomstig zijn 
van de wereldtentoonstelling van 1958.

45 KONINKLIJK ATHENEUM BERCHEM 
Uitbreidingstraat 246 / 2600 Berchem
openingsuren: van 10 tot 18 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
activiteiten: tentoonstelling “de metamorfose van Berchem” 
(in samenwerking met Heemkring Berchem).
TraM / BUS: 7-15-21-32-38-190-192-193-195-196-197-298-501-502-503.

Het ontwerp dat J. Van Beurden voor het Koninklijk Atheneum van Ber-
chem maakte dateert van 1935-1936. De inplanting moest gebeuren op 
een weinig gunstig terrein. Het had een onhandige vorm, was slecht 
georiënteerd en moest ingepast worden tussen bebouwing met weinig 
architecturale kwaliteiten. 
Van Beurden ontwierp een complex in Nieuwe Zakelijkheid. De kern 
van gewapend beton werd omgeven door crèmekleurige baksteen op 
een sokkel van natuursteen. Voor de omlijsting van de stalen ramen en 
deuren werd witte natuursteen gebruikt. De gebouwen aan de straat-
zijde zijn bewust laag gehouden, zodat de speelplaats de hele dag 
zonlicht krijgt. Ze bevatten de hoofdingang, de conciërgewoning, de 
turnzaal, de kleedkamers, de doucheruimtes en de fietsenstalling. Het 
bureau van de prefect en de secretaris en de lerarenkamer bevonden 
zich ook in deze vleugel. Ze waren aan de speelplaatszijde gesitueerd 
om een uitzicht op de speelplaats en de klaslokalen te garanderen.
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De vleugels met de klaslokalen hebben twee verdiepingen. Er zijn 
eenentwintig ruime klassen die in totaal aan 750 leerlingen plaats 
bieden. Grote lokalen zijn ontworpen als tekenzaal, laboratorium, au-
ditorium, enzovoort. De klassen, zalen en gangen hebben allemaal een 
lambrisering van keramische tegels om de wanden proper te kunnen 
houden. Ze hebben een gele tint om de ruimten een helder karakter te 
geven. Grote ramen zorgen ervoor dat de lokalen uitzicht hebben op de 
speelplaats. 
De grote speelplaats was oorspronkelijk omgeven door plantenbakken. 
Het geheel was rondom een bestaande boom opgetrokken, waardoor 
het complex van in het begin een riante indruk maakte. Onder de 
lokalen van de linkervleugel is een overdekte binnenplaats waar alle 
leerlingen zich kunnen terugtrekken als het slecht weer is.
De Kring voor Heemkunde van Berchem stelt tijdens de Open Monu-
mentendag De metamorfose van Berchem voor. In de jaren ‘60 en ‘70 
veranderde het uitzicht van Berchem zeer grondig. Toen moest de enor-
me Brialmontvestingwal met haar vestingwateren en drie kazernes en 
zes indrukwekkende poorten verdwijnen. Tijdens de tentoonstelling, 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Atheneum 
van Berchem, kan u het verdwenen Berchem terug leren kennen. De 
heemkring toont aan de hand van plannen en foto’s uit hun archief de 
poorten, kazernes en kazematten van de voormalige omwalling.

46 WOONBLOKKEN VINKEVELDEN
Paul Henri Spaaklaan / 2660 Hoboken
openingsuren: van 10 tot 17 uur.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
TraM / BUS: 1-2-4-33-140.

Een film en een tentoonstelling brengen de verstedelijking van het na-
oorlogse Hoboken in beeld. Er is een wandeltraject uitgestippeld langs 
het park en doorheen de wijk. Het infopunt bevindt zich aan de Paul 
Henri Spaaklaan 1 blok 1. U kan hier ook het dak bezoeken voor een pa-
noramisch zicht van de wijk. Organisatie: district Hoboken, cultuuran-
tenne, cultuurraad Hoboken in samenwerking met Het GenOOtschap, 
stuwgroep vOOr cultuur.

Was Hoboken in de 19de eeuw nog een zeer landelijke gemeente, met 
de industrialisering vanaf 1870 wijzigde het uitzicht drastisch. Na de 
oorlog van 1914-18 was er stilaan sprake van een “sociaal woonbeleid”. 
In de jaren ’20 en ’30 werden twee tuinwijken aangelegd: één onder de 
schoorstenen van de industrie – Moretusburg – en één aan de Steyn-
straat – ’t Heike. Na de Tweede Wereldoorlog, en vooral na 1950 nam 
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de woningbouw haast exponentieel toe: achttien nieuwe woonwijken 
werden gerealiseerd in 25 jaar. 
Op de verkaveling Vinkevelden verscheen vanaf eind de jaren 1950 de 
eerste hoogbouw van de gemeente. Gelegen tussen park Sorghvliedt 
en Fort 8, genieten alle bewoners van een groene omgeving en de 
hoger geresideerden bij helder weer van een ver panorama. Aan de 
voet van de torens werd een dienstencentrum ingeplant als ontmoe-
tingsruimte met talrijke nutsvoorzieningen. De officiële benaming is DC 
Victor De Bruyne, naar de toenmalige burgemeester. Gemeenzaam is 
het bekend als De Torekens.
Tussen de torens aan de Moretusstraat bevindt zich een naamloos 
monument, opgericht in 1971 – 1972 bij de voltooiing van de wijk. 
Het werd vervaardigd door de firma Marcel Smets en bestaat uit drie 
betonplaten, waarvan één verticaal en twee horizontaal zijn geplaatst. 
Vijf roestvrij stalen bouten houden het geheel samen. 



92



93

ST
ad

SP
la

nn
en



94

01

02

03
04

05

06

31

09   

08



95

25

07

44

26



96 15

14

13

10 12

11

45



97

43



98

27

29
30

28



99

18

17
16

19

23
22

21

20

24



42
34

41

36
35

33

46



101

40
38

37

39



102



103

In
fo



104

ENKELE VERDUIDELIJKINGEN

Apsis: Grieks woord voor welving of ronding. Het is een kerk een ronde 
of veelhoekige nisvormige uitstulping van het rechte grondvlak, vaak 
aan het koor.

Boucharderen: bewerking waarbij men met een bouchardeerhamer op 
een stuk steen slaat. Een bouchardeerhamer heeft een ijzeren kop met 
spitse punten waardoor op het oppervlak puntjes ontstaan.

CIAM: afkorting van  Congrès International d’Architecture Moderne. 
Beweging gesticht in 1925 en ontbonden in 1959 die een serie van 
internationale congressen hield met moderne architecten. 

Ciborie: in de katholieke liturgie de kelk, waarin de gewijde hosties 
bewaard worden

Claustra: betonnen rooster in wandvlak aangebracht, sierrooster

Drielicht: groep van drie smalle ramen in dezelfde omlijsting

Franki-palen: in de grond gevormde heipaal met verbrede voet

Granito: techniek voor het vervaardigen van onder ander vloeren waar-
bij marmerkorrels of korrels van een ander materiaal in (gekleurde) 
cement worden gedrukt en gepolijst. 

Liseen: smalle vertikale strook metselwerk die uit de muur springt
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Mastabavorm: langgerekte, afgeknotte piramide

Mezzanine: tussenetage

Modulorprincipe: harmonieus verhoudingssysteem ontwikkeld door 
architect Le Corbusier

Parement: buitenbekleding van de muren

Passerelle: voetbrug

Pelgrimbeweging: Beweging in 1924 opgericht door Felix Timmer-
mans, Flor Van Reeth en Ernest Van der Hallen die streefde naar een 
heropleving van de Vlaamse kunst, op christelijke leest geschoeid. 

Pendentief: bolvormige driehoek die de overgang vormt tussen een 
cirkelvormige koepel en de vierkante basis waarop de koepel geplaatst 
wordt

Pilotis: pijlers waarop een gebouw staat

Polygonaal: meerhoekig

Risaliet: uitspringend gedeelte van de gevel
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Steekkap: kap die insnijdt in een grotere kap, een beetje te vergelijken 
met een dakkape

Systeembouw: constructiewijze waarbij woningen in de fabriek ge-
bouwd worden en later ter plaatse gemonteerd

Timpaan: driehoekig bovenstuk van de gevel

Transept: dwarsbeuk in een kerkgebouw

Travee: vlak van een gevel dat door de gevelindeling als geheel kan 
beschouwd worden

Travertijn: soort kalksteen

Vide: open ruimte in een gebouw
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 ERFGOEDDAG 2009: Uit vriendschap!

Erfgoeddag in het voorjaar en Open Monumentendag in het najaar 
vormen een uniek erfgoedtweeluik.
Het ene toont het zogenaamde “roerend” erfgoed: alle getuigenissen 
uit het verleden in de vorm van (verplaatsbare) schilderijen, foto’s, 
archiefstukken, edelsmeedwerk, kaarten, plattegronden, enz. Het 
andere zet de spots op ons “onroerend” erfgoed: onze monumentale 
en bouwkundige schatten.

De negende uitgave van Erfgoeddag verkent het thema vriendschap 
en hoe dit vormgegeven en geïllustreerd wordt in ons (roerend) 
erfgoed.
Symbolen, rituelen, taalgebruik en betekenissen vormen de basis 
van deze editie. Vriendschap hoeft evenwel geen louter positieve 
invulling te krijgen. Het thema laat ook toe minder fraaie aspecten 
van het menselijk reilen en zeilen te illustreren, zoals uitsluiting en 
opportunisme. 

In Antwerpen zijn een aantal welbekende vriendschappen te signale-
ren. Denk maar aan Pieter Paul Rubens, een goede vriend van zowel 
burgemeester Nicolaas Rockox als van drukker-uitgever Balthasar Mo-
retus, kleinzoon van Christoffel Plantijn. Onder meer enkele prachtige 
portretten die Rubens van zijn vrienden schilderde, getuigen hiervan.
Uit vriendschappen tussen schrijvers is vaak ook prachtige briefwisse-
ling en dus literatuur  voortgekomen, zoals die tussen Stijn Streuvels 
en Emmanuel De Bom. 

Totaal anders, maar toch ook amicaal, zijn de vele personeelskringen, 
harmonieën en fanfares, supportersclubs of zelfs jeugdbewegingen 
en oud-leerlingenbonden waarvan Antwerpen er vele telde en vele 
ook ver in de tijd teruggaan. Vlaggen met daarop de logo’s (avant 
la lettre) van de clubs zijn vaak bijzonder mooie en kleurrijke textiel-
schatten.
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Ook bloed- of logebroeders, gezworen vijanden, rituelen, getuigenis-
sen uit verre verledens, allianties en coalities,… het zijn maar enkele 
van de mogelijke onderwerpen voor de komende Antwerpse Erfgoed-
dag. 

Erfgoeddag: op zondag 26 april 2009
Voor meer info: info@erfgoedcelantwerpen.be
Het programma wordt eind maart 2009 vrijgegeven en is dan te 
vinden op www.erfgoedcelantwerpen.be

Vera De Boeck
MAS / Erfgoedcel Antwerpen
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INFO EN PRAKTISCHE TIPS

Secretariaat Open Monumentdag Antwerpen
Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen
Tel. 03 201 94 30
monumentenzorg@stad.antwerpen.be
(niet op 14 september 2008)

Infopunten tijdens de Open Monumentendag
Mercator-Orteliushuis
Kloosterstraat 15, 2000 Antwerpen
tel. 03 232 92 08
Open van 10 tot 18 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Centrum ’t Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen 
tel. 03 202 77 11
Open van 10 tot 18 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Toerisme Antwerpen
Grote Markt 15, 2000 Antwerpen
tel. 03 232 01 03
Open van 9 tot 17 uur
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Algemene inlichtingen
www.openmonumenten.be 
vanaf half augustus vindt u hier het volledige 
programma voor heel Vlaanderen.
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 COLOFON

Georganiseerd op initiatief van Coördinatiecentrum Open Monumentendag 
Vlaanderen

Lokaal comité
E. Daelman, V. De Boeck, R. De Meester, G. Plomteux, J. Rombouts, 
R. Steenmeijer, A. Thoné, L. Vermoesen, I. Kockelbergh, R. Mannaerts, 
A. Cortvriendt, V. Verschooren, 

Secretariaat
Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen

Teksten
Guido Voets, Karl Scheerlinck, Eddy De Bondt, Jo Braeken, Eline Daelman, 
Els Spitaels, Ludo Peeters, Walter Van Uytfangh, Serge Migom, Annemie 
Cortvriendt, Katherine Ennekens, Els Spitaels, Anne-mie Adriaensens

Redactie
Eline Daelman, Vicky Van der Meynsbrugge

Vormgeving
Stad Antwerpen  I  Grafisch Centrum  I  Peggy Wouters

Verantwoordelijke uitgever
Eddy Schevernels, p/a Desguinlei 33, 2018 Antwerpen

Foto’s
Stad Antwerpen  I  Stadsontwikkeling  I  monumentenzorg  I  J. Marstboom
© Foto’s: Monumentenzorg Stad Antwerpen - Jan Marstboom

Wettelijk depotnummer
D/2008/0306/163

Met dank aan alle deelnemers en alle stedelijke diensten voor hun medewerking


