Antwerpen

Architectuur en
parken
In ons land kom je ze af en toe weleens tegen:
prachtige, grote huizen gebouwd in de schitterende
jugendstil-, art nouveau-, eclectische-, gotische-, baroken neoclassicistischestijl. In Antwerpen is daar rond de
vorige eeuwwisseling een hele wijk (Zurenborg) mee vol
gebouwd. Werkelijk honderden van dat soorten huizen
kunt u zowel in de bijna stervormige wijk als op Cogels
Osylei (een laan) bewonderen, vooral het lopen over de
laatste is een ultieme architecturale belevenis.

Van station
tot station
11 km
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De wijk zelf ademt een bijzonder aangename rustieke sfeer, waar het op de terrasjes van de kleine
pleintjes (waar relatief weinig toeristen komen) goed toeven is. Rustig bijkomen van al die
kunstzinnig gevormde huizen doet u in het prachtige natuurpark Wolvenberg, daar wandelt u over
slingerpaadjes en langs een ven naar de authentieke wijk Oud- Berghem. Zigzaggend door deze
volkswijk trekkend zullen de liefhebbers van Noord-Afrikaanse- en Turkse winkeltjes en dito kleine
marktjes volledig aan hun trekken komen, want die zijn daar talrijk. Daarna kuiert u door het
Koning Albertpark naar en door het prachtige, lommerrijke Stadspark waar u van de grote vijvers
en rotspartijen volop gaat genieten. Het laatste stukje gaat over de horecarijke Keyserlei, daarna
bent u weer vlot bij het station waar u de Zoo nog kunt bezoeken. Deze wandeling is uitstekend te
combineren met Groene Wissel nr. 490, een wandeling van dan nog ca 5 km door de historische
binnenstad. Doet u dat, dan stapt u na het Stadspark over van deze op de andere routebeschrijving
(punt 2), dus neem ze dan beiden mee!.

Start: Station Antwerpen-Centraal
Eind: Station Antwerpen-Centraal
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International juni 2015
Versie: 29-07-2019
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1 Verlaat het station via de centrale hal,
uitgang Koningin Astridplein, rechts u ziet
gelijk de ingang van de Zoo. Steek dat
langwerpige plein aan de rechterkant lopend
geheel over. Aan het einde grote kruising RA
(Carnotstraat). Aan de rechterkant lopend na
huisnr 46 RA (Ommeganckstraat), iets verderop
loopt u langs de muur van de Zoo. Na die muur
de straat met trambanen met een enkel flauw
bochtje blijven volgen (Provinciestraat). Aan de
linkerkant lopend na huisnr 137 LA
(Borgerhoutsestraat). Na huisnr 52 RA
(Bloemstraat), u passeert gelijk links van u een
groene speelplek met wat banken. Na huisnr 1
op de kruising LA (Bleekhofstraat). Op de
volgende kruising RA (Kroonstraat). Aan het
einde bij de stoplichten via de zebra's eerst de
Plantin en Moretuslei oversteken, aan de
overkant LA en na huisnr 122 schuin RA
(Raafstraat, u loopt nu de wijk Zurenborg in). Bij
de rotonde op de 2e straat LA (Walvisstraat). Op
de 1e kruising RA (Nottebohmstraat). Aan het
einde strak voor het plein LA en huisnr 9
wederom LA (Kreeftstraat). Op het pleintje met
standbeeld (Door Verstraeteplaats) dat pleintje
links van u passerend RD
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gaan(Schorpioenstraat). Op ongelijke kruising
scherp RA (Dolfijnstraat). Aan linkerkant lopend
pas na huisnr 2 LA (L. Altaarstraat).
2 Wat verderop via de middelste tunnel het
spoor onderdoor en verdergaan over de
Cogels Osylei (de straat met de trambanen). Hier
lopend geniet u van de meest fantastische grote
huizen en gebouwen, neem daar de tijd voor.
Op het pleintje met de grote witte gebouwen
RA (Gen. van Merlenstraat). Op de 1e kruising
LA (Waterloostraat). Aan het einde wat scherp
RA (Guldenvliesstraat) en kort daarna op 1e
straat schuin LA (Klokstraat). Op de hoek bij
huisnr 13 LA (Krijtstraat), deze maakt iets
verderop een haakse rechterbocht. Voor het
spoor RA een speelplek over en daarna LA het
spoor onderdoor. U verlaat nu de wijk
Zurenborg.
3 Na de spooronderdoorgang gelijk LA
(Stanleystraat). Waar u links wederom een
spooronderdoorgang ziet (station AntwerpenBerchem) via de zebra's RA en dan RD de
Statiestraat in. Op de 1e straat schuin LA
(Callensstraat). Aan het einde LA (Van
Vaerenberghstraat). Aan het einde (u ziet daar
weer dat station) gelijk RA, via de zebra's de
brede weg (welke van links het onder het spoor
doorkomt) oversteken, het asfaltpad oversteken
en direct daarna RA richting infopaneel
(misschien moet u die even zoeken) langs de
bosrand. Bij dat infopaneel LA het bos in
(Wolvenberg). Na een afdalinkje links
aanhouden, wat verderop ziet u rechts beneden
u een vijver. Daar waar het pad wat gaat
klimmen op het 1e paadje RA via een dalend
trapje naar die vijver en strak daarvoor LA; smal
paadje met wat bochtjes en klimwerk, wordt ('s
zomers dicht begroeid) stukje struinpad. Strak
voor een oude muur scherp LA de trap op en
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boven na de grasplek op het zandpaadje RA,
verderop wordt dat breder en loop het uit,
ondertussen hoort u links van u een zeer drukke
weg. Aan het einde bij de fiets/voetbrug via de
trap die brug op en boven RA. Over die brug
lopend maakt u aan het einde een 360graden
rondje en ga daarna op het brede halfverharde
pad RD.
4 Aan het einde op het trottoir LA en na 20m
wederom LA het park in. Op het 1e pad
(voor een tennis/sportveldje) RA en loop dit, het
park diagonaal overstekend, uit. Daarna de
Uitbreidingstraat RD oversteken en de
Villegasstraat ingaan. U loopt nu de wijk OudBerchem in en komt onderweg langs talrijke
Noord-Afrikaanse, Turkse winkeltjes en vaak
ook kleine markten. Na het bomenrijke deel van
de Villegasstraat op de rotonde wat scherp LA
(Cameliastraat). Aan het einde RA
(Patriottenstraat). 1e kruising RA
(Driekoningenstraat). Daarna 1e kruising LA
(Van Campenhoutstraat) en na huisnr 42 RA
(Berthoutstraat). Aan het einde LA (Daenenstraat). Na huisnr 14 RA (Maloustraat), op het
pleintje gelijk LA, passeer dan de kerk strak links
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van u en ga daarna nog een keer LA
(Beernaertstraat). Aan het einde LA (Ferdinand
Coosemansstraat). Pas op de kruising na huisnr
86 RA (Sint Lambertusstraat). Na huisnr 2 LA
(Boomgaardstraat) en loop deze uit. Aan het
einde (Brouwerij De Koninck) via de zebra de
Grotesteenweg oversteken, aan de overkant RA,
de Prins Albertlei oversteken, nog een paar
meter RD en schuin LA het park in. Na 30m een
asfaltweg schuin naar links oversteken en bij
lantaarnpaal 1040 verdergaan over het brede
parkwandelpad. De muziektent rechts van u
passeren, direct daarna RA, dan links
aanhouden, bij de bankjes (links ziet u daar een
huisje) een rechterpad negeren en strak voor de
trambaan RA.
5 Aan het einde LA die trambaan oversteken
en RD blijven gaan, u loopt nog even langs
het park. Strak voor de kruising RA de weg en
de trambaan oversteken, aan de overkant op de
Mechelse-steenweg LA en gelijk RA (Belgielei).
Na huisnr 167 op de kruising LA weg oversteken
en RD (Haringrodestraat) Op de volgende
kruising RA (Albertstraat) en aan het einde LA
(Isabellalei). Direct na het hoge flatgebouw op
het Verdraagzaamheidsplein RA en RD
(Consciencestraat). Bij huisnr 41 LA (Antoon van
Dijckstraat). Aan het einde (u ziet daar de
parkrand al) de brede Van Eycklei oversteken,
aan de overkant nog even RD en op het brede
pad in de parkrand LA, u passeert dan gelijk
rechts van u een beeldje. Waar u rechts een
dieper liggend deel (was vroeger een vijver) ziet,
consequent de paden strak langs het groene
hekwerk (r) om dat diepere deel volgen, negeer
linker paden, u loopt zo een half rondje om dat
deel. Direct na het onderdoor lopen van een
hoge wandelbrug LA; een omhooggaand pad.
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6 Na wat rotspartijen op de Y-splitsing links
aanhouden, nog wat verder omhoog en
voor lantaarnpaal 12986 scherp LA. Op de
ongelijke kruising (waar u iets verderop links die
hoge wandelbrug ziet, neem daar vanaf even
een kijkje) RA; een dalend pad met linkerbocht
om een grasveld. Rechts beneden ziet u een
vijver. Passeer alleen de kopsekant daarvan (met
weer zo'n groen hekje) rechts van u, blijf niet
met de rechterbocht om de vijver meegaan
maar ga daar RD. Verderop passeert u rechts
van u een flinke speelplek. Daarna op het
sierklinkerstraatje RA, aan het einde (tevens van
het park) gelijk LA en u loopt nog even langs
het park. Bij de grote kruising (hier kunt u
overstappen op de Historische Stadswandeling,
GW nr 490) gelijk RA via de zebra de Quinten
Matsijslei oversteken en daarna RD
(Qeuillinstraat). Daarna op de 1e grote kruising
RA en wat verderop ziet u recht voor u het
station. Wilt u de Zoo bezoeken, dan strak voor
het station LA en op de hoek RA naar de ingang
van de Zoo.
Zurenborg is de naam van een residentiële wijk
in het zuidoosten van de Belgische stad
Antwerpen. In twee gesneden door de
spoorweg, die net als noordelijker in Borgerhout
de oude muren van de vesting Antwerpen volgt,
is de wijk opgesplitst tussen de Antwerpse
districten Antwerpen en Berchem. De Plantin en
Moretuslei vormt de noordgrens van de wijk.
Verder vormen de Binnensingel en de
Uitbreidingstraat zowel de oostgrens als de
zuidgrens van de wijk en schermt spoorlijn 25
als westgrens Zurenborg van de wijk Haringrode
af. De hoofdstraat is de Cogels-Osylei, in het
Berchemse gedeelte, dat als geheel bekend is
voor zijn architectuur. Een ander belangrijk
centrum van de wijk ligt in het district

Antwerpen - Architectuur en parken

Antwerpen: de Dageraadplaats, bijna volledig
omzoomd door restaurants en op zonnige
dagen één groot terras. De wijk ontstond aan
het einde van de negentiende eeuw. Voor
Antwerpen is de wijk uniek daar het een van de
weinige wijken in deze ontwikkelingsperiode
was, die met een coherent stedenbouwkundig
plan met een consistent stelsel van straten en
pleinen tot stand is gekomen. Zurenborg kende
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in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog
door de massale stadsvlucht, een periode van
verval. Daarin kwam vanaf de jaren zestig en
vooral zeventig een kentering toen de wijk
kunstenaars, intellectuelen, politieke
hemelbestormers en andere 'alternatievelingen'
begon aan te trekken. Inmiddels geldt de wijk
Zurenborg als een goed voorbeeld in Antwerpen
waar mensen van verschillende achtergrond
goed met elkaar samenleven.
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