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Architect François van Hooijdonck, 1898. 
Stadswoning naar de Vlaamse neorenaissance aan de Zuiderlei.
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Elke stad laat zich lezen in de stadsplattegrond. De hedendaagse stad is een 
gevolg van een groot aantal transformaties die een stad door de eeuwen 
heen heeft ondergaan. Elk van deze transformaties vertelt een eigen verhaal 
over de geschiedenis van de stad, welke ligt opgeslagen in de bebouwing. 
De stadswoning maakt intrinsiek deel uit van deze geschiedenis. Vrijwel elke 
Europese stad heeft zijn karakteristieke stadswoningen. Gebouwd in rijen langs 
straten of grachten bepalen deze woningen het karakter van de stad. De rol van 
de stadswoning in de ontwikkeling van een stad heeft mij altijd gefascineerd. 
Deze woningen geven ons namelijk niet alleen informatie over architectuur en 
bouwtechnieken, maar ook over de sociale geschiedenis, over hoe men vroeger 
leefde. 

Deze thesis is voorgelegd als afsluiting van de master Architecture, Building & 
Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het toont de resultaten van 
een onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis en typologie van negentiende-
eeuwse stadswoningen in Antwerpen. Aansluitend wordt de typologie van deze 
woningen gebruikt voor een hedendaagse ontwerpopgave. 

Afbeelding 1 Negentiende-eeuwse stadswoningen aan de Amerikalei.

Voor woord



Dit afstudeerproject is tot stand gekomen binnen het atelier Antwerpen, 
de getekende stad, dat een collectief onderzoek heeft uitgevoerd naar de 
ontstaansgeschiedenis en transformaties van de stad Antwerpen (België) 
door een typo-morfologische analyse. Het project is het individuele vervolg 
op het collectieve onderzoek en behandelt stadswoningen voor de burgerij 
in de negentiende eeuw. De negentiende eeuw vormt binnen de Antwerpse 
geschiedenis een bijzonder kantelpunt. Na jarenlange opsluiting binnen de 
Spaanse omwalling werd in 1848 besloten om Antwerpen het militair steunpunt 
van België te maken. Hierdoor werd Antwerpen voorzien van een nieuwe, half 
concentrische fortengordel waarmee het stadsoppervlak ruim zesmaal werd 
vergroot. Voor de burgerij was de nieuwe stadsuitbreiding een verademing en 
zij vestigde zich in de nieuwe, geometrische opgezette wijken met verbeterde 
leefomstandigheden. De basis voor deze wijken werd gelegd in een generiek 
verkavelingssysteem. 

Doordat de aanblik van de openbare weg een steeds grote rol ging spelen, werd 
de bouw van stadswoningen in de negentiende eeuw voor het eerst genormeerd 
omtrent uitzicht en materiaalgebruik. Kenmerkend voor het negentiende-eeuwse 
Antwerpen is de strikte gevelordonnantie die de straatwanden structureert, 
waarbinnen elke woning is geïndividualiseerd. Met verschillende neostijlen, 
geïnspireerd op de Franse, Italiaanse en traditionele stijl werd de straatwand 
vormgegeven. Met het neoclassicisme werd eerst gestreefd naar een uniform 
stadsbeeld met collectieve huizenrijen, aan het eind van de negentiende eeuw 
werd geopteerd voor een boeiender stadsbeeld met individueel gearticuleerde 
woningen en het zichtbaar gebruik van lokale materialen. 

De variatie aan bouwstijlen die zich in de negentiende eeuw ontwikkelde 
suggereert ook een variatie in plattegronden. De plattegrond is echter een 
continue structuur in de negentiende eeuw en is onder te verdelen in drie 
veel voorkomende typologieën: de burgerwoning, de herenwoning en de 
hoekwoning. Naar classicistisch voorbeeld werd de gevel losgekoppeld van 
de plattegrond waarbij de gevel de afspiegeling vormde van de bewoner in de 
maatschappij. De plattegrond sloot aan bij de leefwijze van de burgerij en de 
Antwerpse woontraditie die zich al eeuwenlang volgens een continu patroon 
ontwikkelt. De negentiende-eeuwse plattegronden volgen eenzelfde opzet welke 
door middel van interieurafwerking en specifiek meubilair werd aangepast aan 
de leefstijl van de bewoner. Doordat privacy belangrijker werd nam het aantal 
kamers voor gezinsleden toe, het aantal ontvangstkamers nam af. Verticale 
segregatie waarbij per verdieping onderscheid werd gemaakt in geslacht, sociale 
positie en functie werd gebaseerd op het model van Engelse rijtjeswoningen 
(terraced houses). Typisch Antwerps is de veelvoud aan deuren waarmee een 
ongestoorde stroom tussen bedienden en bewoners mogelijk werd. Daarnaast 
is de invoering van de enfilade, waarmee kamers tijdens gelegenheden tot een 
grote zaal konden worden omgevormd, belangrijk in de totstandkoming van de 
plattegrond. 

Samenvatt ing



In de twintigste eeuw werd onder druk van een groeiende bevolking begonnen 
met een programma van stadsvernieuwing. Stadswoningen werden gesloopt 
en vervangen voor nieuwbouw waarin zoveel mogelijk wooneenheden werden 
ondergebracht. Zonder enig respect voor de context in termen van volume, 
gevelcompositie en materialisatie werden zij geïmplanteerd in de negentiende-
eeuwse huizenrijen. Dit vormt een breuk en hiermee een gevaar voor de identiteit 
van deze stadsdelen. Met een ontwerpopgave zijn de drie meest voorkomende 
typologieën doorontwikkeld waarmee wordt aangetoond dat een hedendaagse 
ontwerpopgave kan bijdragen aan een kwalitatieve architectonische versterking 
van de negentiende-eeuwse stad. Op drie kavels rondom de Marnixplaats in het 
Zuidkwartier is een woning ontworpen. Door het generieke verkavelingssysteem 
is de ontwerpopgave niet alleen voorbehouden tot deze locatie, maar kan in 
principe overal in de negentiende-eeuwse stad worden toegepast. Op basis van 
andere locatiekenmerken zullen woningen met een ander karakter ontstaan. 

De locatiekeuze vormde een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Rondom 
de Marnixplaats zijn drie woningen ontworpen die elk op een andere manier 
reageren op de historische context. Om de coherentie van de negentiende-
eeuwse straatwanden te behouden is aansluiting bij de negentiende-eeuwse 
ordonnantie van groot belang. Binnen dit strikte patroon kan de straatwand 
vervolgens verschillende variaties verdragen. Voor de vormgeving van de gevels 
is voor elke woning een negentiende-eeuwse traditie gebruikt welke met de 
materialisatie aansluit op het karakter van de omliggende bebouwing. Hiermee 
wordt verwezen naar de Franse en Belgische bouwtraditie door het gebruik van 
pleisterwerk, natuursteen en baksteen. Typisch negentiende-eeuwse elementen 
(plint, kroonlijst en de tweedeling binnen ramen) zijn hierbij geïntegreerd in het 
ontwerp. Naar negentiende-eeuws voorbeeld zijn de plattegronden opgezet 
volgens een rationeel stramien waarbij de ruimtelijke organisatie meerdere 
invullingen mogelijk maakt. Op basis van toegangen, interieurafwerking 
en meubilair kunnen de woningen worden aangepast aan een specifieke 
leefsituatie. Per woning is vervolgens een eigen materialisatie uitgewerkt welke 
de ruimtelijke organisatie versterkt.  

Het resultaat zijn drie moderne stadswoningen welke elk een eigen karakter 
hebben. Zowel met het exterieur als met het interieur sluiten zij aan bij de 
historische context. Door een continu patroon in de ontwikkeling van de 
Antwerpse stadswoning sluiten de woningen niet alleen aan bij de negentiende-
eeuwse context, maar passen zij ook binnen de Antwerpse bouwtraditie. De 
woningen zijn hiermee een logisch vervolg in de ontwikkeling van de Antwerpse 
stadswoningen.



Abstract

This graduation report has emerged from the Antwerpen, the drawn city atelier 
and is the individual continuation of the collectivelly conducted research that 
studied the genesis and transformation of Antwerp (Belgium) by means of a 
typo–morphological study. The theme of this graduation report deals with 
nineteenth century town houses for the bourgeoisie in Antwerp. The nineteenth 
century forms a critical point in the urban and architectural history of Antwerp. 
After years of confinement within the Spanish city walls, the Belgium government 
decided in 1848 to make Antwerp the military base of Belgium, which resulted 
in a new, semi-concentric fortification that enlarges the city more than six times. 
For the bourgeoisie the new extension was a relief, they settled in the new 
geometrical structured districts with improved living conditions. The foundation 
for these districts was laid in a generic allotment.

In the nineteenth century, the appearance of the public street received 
an increasingly important role whereby the construction of town houses 
got standarized for the first time by means of appearance and materials. 
Characteristic for the nineteenth century Antwerp townscape is the strict rhythm 
that structured the street elevation. Based on this system, each town house was 
individualised and decorated. With different neo-styles, inspired by the French, 
Italian and traditional style, the street elevations where further designed. Firstly, 
neoclassicism was used to create uniform townscapes with collective rows of 
houses. At the end of the nineteenth century different traditional styles where 
combined to create a more captivating townscape with individually articulated 
houses that where built using local materials. 

The variety of architectural styles that developed in the nineteenth century also 
suggests a variety in plans. However, the plan appeared a continuous structure 
in the nineteenth century and can be divided into three common typologies: 
the middle class house, the upper class house and the multiple family house, 
often located on a corner. Following the classical example, the facade was 
disconnected from the plan whereby the facade forms the reflection of the 
resident in society. The plan follows the lifestyle of the bourgeoisie and is also 
closely related to the living tradition of Antwerp, which developed for centuries 
according to a continuous pattern. The nineteenth century plans of the different 
typologies follow a similar scheme that was adjusted to the lifestyle of the 
resident by means of interior detailing and specific furniture. Privacy received 
an increasingly important role whereby the number of rooms for the family rose, 
the number of reception rooms decreased. Vertical segregation in which each 
floor made distinctions in gender, social position and function was based on the 
model of the English terraced house. Typically Antwerp is the multitude of doors 
that allows an undisturbed flow between employees and residents. In addition, 
the introduction of the enfilade, which allowed residents to create a large space 
out of individual rooms, is important in the development of the plan.



Under pressure of a growing population, a program of urban renewal started 
in the twentieth century. Town houses where demolished and replaced for 
new buildings that accommodate as many as possible apartments. Without 
any respect for the historical context by means of volume, composition and 
materialisation, they were implanted in the nineteenth century rows causing a 
fracture with the coherent townscape. A design exercise, which aims to make 
a modern interpretation of the three common typologies, demonstrates that 
the nineteenth century townscape can be strengthened, utilizing what can be 
learned from the nineteenth century typologies. A house is designed on three 
plots around the Marnixplaats in the district Zuidkwartier. Through the generic 
allotment, the design exercise is not restricted to the selected location, but can 
be projected anywhere in the nineteenth century city. On the basis of different 
contextual characteristics, houses with a different character will occur.

The choice of location provided in important guidelines for the design. Three 
houses are designed around the Marnixplaats that each respond in a different 
way to the historical context. Connecting to the nineteenth century rhythm 
is of great importance in order to maintain the consistency of the nineteenth 
century townscape. Within this rhythm, the street elevation can tolerate several 
variations. Three different nineteenth century traditions are used to design the 
facades in which the materialisation connects to the context. The facades refer 
to the French and Belgian building traditions through the use of plaster, natural 
stone and brickwork. Typical nineteenth century elements (plinth, cornice 
and the dichotomy within windows) are hereby incorporated in the design. 
Following nineteenth century plans, the houses are designed on the basis of a 
rational layout that makes it possible to accomodate different functions. On the 
basis of accesses, furniture and interior finishing the houses can be adapted to 
a specific living situation. Subsequently, each interior is designed whit its own 
materialization that enhances the spatial organization.

The design exercise results in three modern town houses that each have their 
own character. Both the exterior and the interior are adapted to the historical 
context. By a continuous pattern in the development of the Antwerp town 
house the houses not only fit within the nineteenth century context, but they 
also connected to the Antwerp building tradition. Thus, the houses are a logical 
continuation in the development of the Antwerp town house. 
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Deze thesis is tot stand gekomen binnen het afstudeeratelier Antwerpen, de 
getekende stad onder leiding van Haike Apelt, Wouter Hilhorst en Christian 
Rapp. Het atelier heeft een gezamenlijk stedenbouwkundig en architectonisch 
onderzoek uitgevoerd naar de stad Antwerpen in België. Tijdens het collectieve 
onderzoek is er met elf studenten gewerkt aan de (getekende) analyse van de 
morfologische en architectonische geschiedenis van de stad Antwerpen. 

De negentiende eeuw vormt een bijzonder kantelpunt in deze geschiedenis 
doordat Antwerpen een enorme stedelijke en architectonische transformatie 
doormaakte. Tot aan de negentiende eeuw heeft Antwerpen zich binnen 
verschillende omwallingen ontwikkeld. De eerste aarden omwalling met 
gracht ontstond in de negende eeuw en werd gevolgd door verschillende 
Middeleeuwse omwallingen. Na de belegering van Antwerpen door Maarten 
van Rossum in 1542 werd begonnen met de aanleg van de Spaanse omwalling, 
een van de grootste en meest doordachte omwallingen in Europa ten noorden 
van de Alpen. Deze omwalling hield de stad vervolgens drie eeuwen lang in een 
wurggreep en maakte verdere expansie onmogelijk. Binnen deze omwalling 
werd Antwerpen geleidelijk aan met 50, 100 en 200 hectare vergroot. Als de 
Belgische regering in 1848 besluit dat Antwerpen het militaire bolwerk van 
België moet worden, ontstaat een opvallende uitbreiding. Met de aanleg van 
de Brialmontomwalling wordt de stad met ruim 1400 hectare zesmaal vergroot. 
Het enorme grondgebied wat hierbij vrijkwam, bood de mogelijkheden voor het 
ontwikkeling van nieuwe wijken en woontypologieën. 

Voor de burgerij* was de nieuwe stadsuitbreiding een verademing. Zij zochten 
onderkomen in de nieuwe wijken met verbeterde leefomstandigheden. 
Stadsingenieur Theo van Beveren ontwierp een plankaart voor de 
negentiende-eeuwse uitbreiding welke in 1865 werd goedgekeurd. Aannemers, 
grondspeculanten en groot grondbezitters ontwikkelden achttiende-eeuwse 
woonkernen in hoog tempo om de groeiende arbeidersklasse te kunnen 
huisvesten. Voor de burgerij werden nieuwe, geometrische wijken opgezet met 
elementen ontleend aan de barokke stedenbouw. Architecten deden voor de 
ontwikkeling van deze wijken een beroep op hun vaardigheden. Niet alleen voor 
grote publieke projecten, maar ook op een kleinere schaal voor het ontwerpen 
van stadswoningen. Antwerpen werd er mooier van en dit was ook precies wat 
de burgerij verlangde: een aangenaam leefmilieu waarin de voorspoed van de 
klasse werd weerspiegeld. Op basis van een nieuw esthetisch ideaal, waarin 
de schoonheid van de openbare weg als element van algemeen belang werd 
beschouwd, werden deze nieuwe wijken voor de burgerij ontworpen. 

Inleiding

* De burgerij - of bourgeoisie - is een laag van de maatschappij met mensen behorend tot de midden- en bovenklasse 
waarbij de status van deze mensen wordt bepaald door inkomen, opleiding en werk.



Om het stadsbeeld te kunnen reguleren, werd de bouw van stadswoningen 
in de negentiende eeuw voor het eerst genormeerd omtrent uitzicht en 
materiaalgebruik. Kenmerkend voor het negentiende-eeuwse Antwerpen is 
de strikte ordonnantie die de onderlegger vormde voor het ontwerp van de 
straatwand, waarbinnen elke woning vervolgens werd geïndividualiseerd. 
De straatwanden werden als geheel ontworpen en met een afwisseling in 
bouwstijl en typologie werd de straatwand verder vormgegeven  (•afb 2). Met 
het neoclassicisme werd eerst gestreefd naar een uniform stadsbeeld met 
collectieve huizenrijen. Aan het eind van de negentiende eeuw werd gestreefd 
naar een boeiender stadsbeeld met individueel gearticuleerde woningen en het 
zichtbaar gebruik van lokale materialen zoals rode baksteen en witte steen.

De negentiende-eeuwse bouwkoorts werd gevoed door een ambachtelijke 
bedrijvigheid waarin iedere woning een gesamtkunstwerk kon worden. 
Metselaars, timmermannen, stukadoors, schrijnwerkers, schilders, metaalgieters, 
iedere bouwambacht droeg bij aan de verfraaiing van de stad. Door te bouwen 
liet de burgerij een tastbaar spoor van haar bezigheden achter en daarnaast 
vervulde zij hiermee haar kunstzinnige behoeften. De burgerij bouwde niet 
alleen voor zichzelf maar ook voor de toekomst waardoor er zonder aarzelen 
werd geïnvesteerd in kwalitatief hoogwaardige materialen. 

In de twintigste eeuw werd begonnen met een programma van stadsvernieuwing. 
Een tijd lang leek het of de groeiende bevolking en het toenemende tekort aan 
grond het eind van de stadswoning zou betekenen. Stadswoningen werden 
gesloopt en vervangen voor nieuwbouw waarin zoveel mogelijk wooneenheden 
werden ondergebracht. Deze gebouwen werden, zonder enig respect voor de 
context in termen van volume, gevelcompositie en materialisatie, geïmplanteerd 
in de negentiende-eeuwse huizenrijen (•afb 3). Daarnaast blijven kavels van 
gesloopte stadswoningen meerdere decennia onbebouwd (•afb 4). Dit zorgt 
voor een breuk in de coherente negentiende-eeuwse straatwanden, wat een 
gevaar vormt voor de identiteit van deze stadsdelen. 



Afbeelding 2
Architect Albert Arnou, 1894. De kwaliteiten van de negentiende-eeuwse stad: binnen een strikt 

patroon van gevelordonnantie ontstond een gevarieerd stadsbeeld door een afwisseling in typologie 
en bouwstijl. Woningen in de Lange van Ruusbroecstraat, Zurenborg.



Afbeelding 3-4
In de twintigste eeuw werd begonnen met een programma van stadsvernieuwing. Als resultaat 

werden de coherente negentiende-eeuwse straatwanden doorbroken met appartementsgebouwen of 
leegstaande kavels.



Om een hedendaagse bouwopgave in de negentiende-eeuwse stad vorm te 
geven, is het van belang de essentiële voorwaarden te herstellen waarmee 
deze stadsdelen werden gebouwd. Hierdoor kunnen de kwaliteiten van de 
negentiende-eeuwse stad gegarandeerd worden. Het doorontwikkelen van de 
leidende typologie zal hierbij als uitgangspunt worden gebruikt. Dit heeft geleid 
tot de volgende hoofdvraag: 

Op welke manier kan de typologie van negentiende-eeuwse stadswoningen in 
Antwerpen gebruikt worden voor een kwalitatieve architectonische versterking 
van de negentiende-eeuwse stad?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd 
naar negentiende-eeuwse stadswoningen voor de burgerij. Om deze 
woningen te kunnen begrijpen is een systematische analyse nodig van de 
stedenbouwkundige situatie, de architectonische representatie, de typologische 
structuur en de totstandkoming van de negentiende-eeuwse stadswoning. Een 
dergelijke analyse helpt om de ontwerpprincipes van de negentiende-eeuwse 
stadswoning op verschillende niveaus in beeld te brengen. Hiervoor zijn 
stadswoningen geselecteerd in drie stadsdelen (de Leien, het Zuidkwartier en 
Zurenborg) welke kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de architectuur, 
de typologie en de woontraditie. Vanuit het onderzoek worden uitgangspunten 
geformuleerd om een doorontwikkeling van drie karakteristieke typologieën te 
kunnen realiseren. Hiervoor worden alle stedenbouwkundige, architectonische 
en typologische conclusies samengevat in een architectonisch antwoord. Dat 
antwoord neemt de kwaliteiten van de negentiende-eeuwse stadswoningen als 
uitgangspunt voor het ontwerp. Voor het ontwerp is een specifiek negentiende-
eeuws stadsdeel geselecteerd rondom de Marnixplaats in het Zuidkwartier. De 
negentiende-eeuwse stadswoningen hebben hier nog altijd de overhand, maar 
straatwanden worden op verschillende plekken onderbroken als gevolg van de 
twintigste-eeuwse vernieuwingsdrift. De hoofdvraag is als volgt onderverdeeld: 

• Hoe is de negentiende-eeuwse stadsuitbreiding van Antwerpen in 
morfologisch en typologisch opzicht tot stand gekomen?

• Wat is de architectonische structuur van de negentiende-eeuwse 
stadswoning in Antwerpen en welke invloeden hebben de ontwikkeling 
van bouwstijlen bepaald?

• Wat is de typologische structuur van de negentiende-eeuwse stadswoning 
in Antwerpen en op welke manier werd deze gebruikt?

• Hoe heeft de Antwerpse stadswoning zich ontwikkeld en welke invloeden 
hebben de totstandkoming van de negentiende-eeuwse stadswoning 
bepaald?

• Hoe moet een doorontwikkeling van negentiende-eeuwse stadswoningen 
vormgegeven worden om het negentiende-eeuwse stadsdeel rondom de 
Marnixplaats in het Zuidkwartier architectonisch te versterken?

Theoretisch kader



Om de structuur van de stadswoningen te kunnen begrijpen, is begonnen 
met een morfologisch en typologisch onderzoek naar de totstandkoming van 
de negentiende-eeuwse stadsuitbreiding. Hierbij wordt het ontstaan van de 
negentiende-eeuwse stad afgezet tegen sociale, politieke en economische 
ontwikkelingen. Vervolgens wordt de bouwpraktijk en verkaveling van drie 
negentiende-eeuwse stadsdelen geanalyseerd. 

Hierop volgend wordt de structuur van de negentiende-eeuwse stadswoning 
onderzocht waarbij het negentiende-eeuwse stadsbeeld, de ontwikkeling 
van bouwstijlen en de typologie van de stadswoningen wordt geanalyseerd in 
reconstructietekeningen en beschrijvingen. 

Het onderzoek wordt afgesloten door de negentiende-eeuwse stadswoning  in 
een historische context te plaatsen. In reconstructietekeningen en beschrijvingen 
wordt de ontwikkeling van de Antwerpse stadswoning onderzocht vanaf de 
vroege Middeleeuwen tot aan de negentiende eeuw. Daarnaast wordt de invloed 
van Europese ontwikkelingen op de Antwerpse stadswoning onderzocht. 

Vanuit het onderzoek worden uitgangspunten geformuleerd om een 
doorontwikkeling van drie kenmerkende typologieën te kunnen realiseren. 
Op drie kavels rondom de Marnixplaats in het Zuidkwartier wordt een woning 
ontworpen waarbij de kwaliteiten van de negentiende-eeuwse stadswoning als 
uitgangspunt voor het ontwerp worden gebruikt. 

Het onderzoeksdeel berust voor een groot gedeelte op reconstructietekeningen. 
Deze tekeningen van stadsplattegronden, woningplattegronden, gevels en 
doorsneden zijn gebaseerd op archiefonderzoek. In het Felixarchief te Antwerpen 
zijn originele tekeningen opgevraagd vanuit waar de reconstructietekeningen 
zijn opgezet. Deze zijn waar nodig verder aangevuld met literatuur, beelden op 
ansichtkaarten, inventarissen en informatie verkregen tijdens locatiebezoek. 
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Stedenbouwkundig onderzoek
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Dit hoofdstuk omschrijft de bouwpraktijk en de ontwikkelingen van de 
stadsplattegrond van Antwerpen ten tijden van de negentiende eeuw. Het 
behandeld de verschillende achtergronden die aan de basis hebben gestaan 
van veranderingen in het stedelijk weefsel en de woningbouw. Vervolgens 
wordt ingezoomd op de verschillende typologieën van stadswoningen en de 
ontwikkeling van de verkaveling. Het hoofdstuk stelt zich ten doel om te structuur 
van de negentiende eeuwse uitbreiding te kunnen begrijpen en de verschillende 
woningtypes in deze uitbreiding te kunnen definiëren. Hierbij wordt de volgende 
deelvraag gehanteerd:

Hoe is de negentiende-eeuwse stadsuitbreiding van Antwerpen in morfologisch en 
typologisch opzicht tot stand gekomen?

Met de negentiende-eeuwse uitbreiding wordt in deze thesis de periode van 
omstreeks 1860 tot aan 1915 bedoeld.  Deze afbakening is vooral bepaald aan 
de hand van de veranderingen in de stadsplattegrond. Vanaf 1860 kan de stad 
zich gaan ontwikkelen na de sloop van de Spaanse omwalling die de stad in een 
wurggreep hield, omstreeks 1915 is de volledige negentiende-eeuwse uitbreiding 
gerealiseerd. Om de negentiende-eeuwse bouwpraktijk en stedelijke processen in 
de context te kunnen begrijpen is het van belang om de situatie van vóór 1860 te 
introduceren. 

D E  S PA A N S E  O M WA L L I N G

Maarten van Rossum belegerde Antwerpen in juli 1542. Dorpen rondom de stad 
werden afgebrand en delen van de stad werden vernietigd. Ondanks de grote 
schade die hij aanrichtte slaagt hij er niet in om de stad in handen te krijgen. 
Een aanval op de Middeleeuwse stadsmuren werd afgeslagen. Deze aanval deed de 
stad beseffen dat de huidige omwalling, daterend uit omstreeks 1410, onvoldoende 
bescherming bood aan de stad. Dit was de aanzet voor de bouw van een nieuwe 
omwalling. Deze omwalling werd voor het grootste gedeelte gebouwd op het 
tracé van de Middeleeuwse omwalling waardoor de stad nauwelijks in omvang 
werd vergroot. Alleen in het noorden werd ruimte gereserveerd voor nieuwe 
havenactiviteiten wat leidde tot de aanleg van de Nieuwstad naar een ontwerp 
van ondernemer Gilbert van Schoonbeke (•fig 1.1). 

STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK

Figuur 1.1-1.6 Morfologische reeks van de groei van Antwerpen, 1585-1915.

WaterBebouwing, nieuwBebouwing, bestaand
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1.01 Lombaerde, 2009, pp. 8. 
1.02 De Brabander, 1988, pp. 98. 
1.03 van Aerschot, 1989. 
1.04 De Brabander, 1988, pp. 98. 
1.05 De Brabander, 1988, pp. 98.

De Spaanse omwalling werd gebouwd tussen 1542 en 1553 onder het bewind 
van de Spaanse Keizer Karel V en bestond uit een gebastioneerde omwalling in 
een half concentrische vorm met acht forten, zeven bastions op hoekpunten en 
vijf toegangspoorten tot de stad (•fig 1.1). Een dergelijke omwalling was voor de 
tijd uniek. Het was een van de grootste en meest doordachte omwallingen in 
Europa ten noorden van de Alpen en gold als voorbeeld voor veel omwallingen 
in andere steden.1.01 In het zuiden werd een citadel gebouwd onder de Spaanse 
politiek van Filips II, die zijn landvoogd Hertog van Alva hiervoor de opdracht gaf. 
De citadel werd tussen 1567 en 1572 gebouwd naar een ontwerp van Italiaanse 
vestigingsbouwkundigen Bartholomeo Campi, Francesco Paccioto, Gabriel 
Serbeloni en de Nederlander Jacob van Hencxhoven. Het ontwerp was hierdoor 
logischerwijs gebaseerd op Italiaanse voorbeelden. De citadel bood plaats aan 
soldaten die de stad moesten beschermen in tijden van oorlog (•fig 1.1). 

Om de nieuwe omwalling te kunnen financieren werden accijnzen en belastingen 
in de stad verhoogd. De daadwerkelijke bouw werd verleend aan aannemers die 
smeergeld betaalden. De omwalling viel steeds duurder uit en in 1547 stond de stad 
aan de vooravond van een faillissement. Gilbert van Schoonbeke werd door de 
stad ingeschakeld om de financiering van de omwalling rond te krijgen. Hij droeg 
zelf verantwoordelijkheden voor de aanvoer en productie van bouwproducten 
en trok ongeschoolde metselaars van buiten de stad aan voor de bouw van de 
omwalling. De lagere loonkosten zorgden ervoor dat er meer arbeiders ingezet 
konden worden wat de bouwsnelheid ten goede kwam. Om verdere schulden te 
voorkomen verhoogde de stad nogmaals de accijnzen en belasting. 

W O N E N  B I N N E N  D E  S PA A N S E  O M WA L L I N G

De Spaanse omwalling vormde zowel voor de bevolking, huisvesting en 
havenontwikkelingen een beperking. Aan het begin van de negentiende 
eeuw kende Antwerpen 60.000 inwoners wat doorgroeide naar 102.000 in 
1856.1.02 Deze groei was vooral gebaseerd op immigratie die met name ontstond 
omdat er een afstotingskracht uitging van het platteland. De bevolkingsgroei 
zorgden voor een tekort aan huisvesting. Rondom de Spaanse omwalling waren 
krijgsdienstbaarheden van kracht waardoor er om militaire redenen binnen een 
straal van 2500 voet (762 meter) geen woningen, bomen en grachten gerealiseerd 
mochten worden.1.03 Hierdoor moest de bevolking worden opgevangen met 
nieuwbouw op de schaarse open plekken in de stad en in bestaande woningen. 
De groeiende woonvoorraad stond echter niet in verhouding tot de bevolking.  
Een groei van ongeveer 42.000 inwoners werd slechts opgevangen met 3.000 
woningen, waardoor het totale woonbestand uit 13.000 woningen bestond.1.04 
Deze woonvoorraad werd niet optimaal benut. Ongeveer 1.500 woningen waren 
onbewoond omdat deze voor een groot gedeelte van de bevolking te duur waren.1.05 
In de vraag naar goedkopere woningen kon niet worden voorzien doordat de 
Spaanse omwalling verdere expansie onmogelijk maakten. Hierdoor gingen 
eigenaren hun woningen omvormen tot eenkamerwoningen.
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Figuur 1.1 Spaanse omwalling, Zuidcitadel en Nieuwstad.

A N T W E R P E N
Omstreeks 1585
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Figuur 1.2 Versterking van de Spaanse omwalling en ontstaan van pre-stedelijke kernen buiten de omwalling.

A N T W E R P E N
Omstreeks 1750
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A N T W E R P E N
Omstreeks 1860

Figuur 1.3 Expansie van Antwerpen buiten de Spaanse omwalling.
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1.06 de Brabander, 1988, pp. 118. 
1.07 de Brabander, 1988, pp. 118. 
1.08 de Brabander, 1988, pp. 98.

E E N  D O O R B R A A K  N O O DZ A K E L I J K 

De woonsituatie binnen de Spaanse omwalling was ronduit slecht. Het opdelen 
van bestaande woningen in kleinere eenkamerappartementen voor verhuur droeg 
hieraan bij. Hierdoor nam het aantal bewoners per woning fors toe en ontstond 
er een gebrek aan voorzieningen. Eén toilet voor 60 bewoners en één waterpomp 
voor honderd bewoners was geen uitzondering.1.06 Daarnaast kregen nieuwe, 
grootschalige projecten de voorrang boven de ontwikkeling van woningbouw. De 
haven, stapelhuizen, werven en het spoor ontwikkelden zich en namen hierdoor 
grote delen van het grondgebied in beslag. Dit zorgden voor een daling in het 
bebouwde oppervlak per inwoner van 26m² in 1798 naar 24m² in 1845.1.07 Hierdoor 
ontstonden er binnen de Spaanse omwalling veel armengetto’s, met zeer slechte 
leefomstandigheden. Actie werd maar in mondjesmaat ondernomen. De wet op 
lijnrichting van straten zorgden ervoor dat er wijzigingen konden worden gemaakt 
in de rooilijnen waardoor een aantal verkrotte gebieden gesaneerd konden 
worden. In 1852 werd een aanvullend reglement gepubliceerd door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, wat eisen stelde aan de minimale interne hoogte bij 
nieuwbouw of verbouw, waardoor er voldoende lucht in woningen aanwezig kon 
zijn. Dit reglement had vooral grote invloed op de vijfde wijk die zich na de sloop 
van de Spaanse omwalling in hoog tempo ontwikkelde. 

D E  V I J F D E  W I J K 

Binnen de Spaanse omwalling was groei bijna onmogelijk. Hierdoor ontwikkelde 
kleinere woonkernen zich buiten de omwalling. In 1796 werd tijdens de Franse 
overheersing het grondgebied van Antwerpen opgedeeld in vijf wijken, vier binnen 
de omwalling en één buiten de omwalling. De vijfde wijk, gelegen buiten de Spaanse 
omwalling, zou in de negentiende eeuw bij de stad worden betrokken en hiermee 
het grondoppervlak van de stad ruim zesmaal vergroten. Dit gebied had tot aan 
1840 een landelijk karakter en er woonde nog geen 5.000 mensen.1.08 Het bestond 
vooral uit lintbebouwing langs belangrijke uitvalswegen. Drie verbindingen zijn 
hierin van belang: Naar het noorden leidt de Rue Dambrugge naar Bergen-op-
Zoom en Breda, naar het oosten leidt de Rue Carnot naar Turenhout en Hertals  
en naar het zuiden leidt de Avenue d’Herbouville naar Mechelen, Brussel, Leuven 
en Lier. Naast deze uitvalswegen verbonden kleinere veldwegen de verschillende 
dorpskernen in het gebied (•fig 1.3). Rond het midden van de negentiende eeuw 
begonnen migranten zich in de vijfde wijk te vestigen in kleine en primitieve 
houten barakken. De woningen hadden geen waterleidingen, wegen waren niet 
verhard en er waren geen openbare voorzieningen. 
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A N T W E R P E N
Omstreeks 1870

Figuur 1.4 De Brialmontomwalling.
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1.09 van Aerschot, 1989. 
1.10 van Aerschot, 1989. 
1.11 Leysen, 2003, pp. 83. 
1.12 Leysen, 2003, pp. 84.

A N T W E R P E N  A L S  M I L I TA I R  S T E U N P U N T 

In 1848 besliste een militaire commissie in Brussel dat Antwerpen het militaire 
steunpunt van België moest worden. Omdat het kleine Belgische leger niet het 
volledige grondgebied kon verdedigen, werd gepleit voor een toevluchtsoord waar 
de koning, de regering, het parlement en het leger zich konden terugtrekken 
in tijden van oorlog, waarna er kon worden gewacht op versterking over de 
Schelde. Hierdoor werden er tussen 1851 en 1853 zeven nieuwe forten in een half 
concentrisch patroon aangelegd rondom Antwerpen (•fig 1.3). Met deze forten 
kwamen ook nieuwe krijgsdienstbaarheden waardoor er in een straal van 585 
meter rondom de forten niet mocht worden gebouwd.1.09 De 1.500 hectare die de 
forten in beslag namen kon hierdoor niet worden gebruikt voor woningbouw.1.10 Het 
bouwverbod werd in het begin soepel gehanteerd waardoor het aantal woningen 
groeide en het inwoneraantal steeg naar 15.800 inwoners in 1854.1.11 In 1853 kwam 
er een strenge handhaving op het verbod. De Minister van Oorlog verbood de bouw 
van nieuwe woningen en woningen die nog in aanbouw waren moesten worden 
gesloopt. Deze beslissing zorgde voor een groot protest van eigenaars, aannemers 
en werkgevers en zij konden rekenen op steun van pacifisten en antimilitaristen. 
Hierdoor ontstond er een tegenstelling in de politiek: het stadsbestuur pleitte 
voor een afbraak van de forten en een opheffing van de krijgsdienstbaarheden, 
de regering wou de forten echter behouden, om Antwerpen als militair bolwerk 
te kunnen waarborgen. Zij opperde daarnaast voor het behoud van de Spaanse 
omwalling en een uitbreiding van de zeven forten. Uiteindelijk zorgde militair 
Henri Alexis Brialmont voor een tegemoetkoming tussen beide partijen met zijn 
ontwerp voor een nieuw versterkingswerk.  

D E  B R I A L M O N TO M WA L L I N G

In het plan van Brialmont werd de Spaanse omwalling gesloopt en werd er op 2,5 
kilometer hiervan een nieuwe, concentrische fortengordel rondom de vijfde wijk 
aangelegd (•fig 1.4). Op grotere afstand van deze nieuwe omwalling zouden acht 
gebastioneerde forten worden aangelegd die een eerste aanval op zich konden 
nemen. In november 1859 werd begonnen met de sloop van de Spaanse omwalling 
en de bouw van de nieuwe omwalling, die werd vernoemd naar zijn ontwerper. In 
het zuiden bleef de citadel in eerste instantie behouden en de Brialmontomwalling 
werd hierop aangesloten. In 1862 werd de omwalling uitgebreid met een nieuwe 
citadel ten noorden van de stad. Met sloop van de Spaanse omwalling en de bouw 
van de Brialmontomwalling waren 13.000 arbeiders gemoeid die vijf jaar nodig 
hadden om het plan te realiseren.1.12 Binnen de nieuwe omwalling was voldoende 
ruimte voor de ontwikkeling van de groeide havenactiviteit en woningbouw. Dit  
zorgden voor een fundamentele stedelijke transformatie waarbij er een snelle 
verstedelijking van de vijfde wijk plaatsvond. In 1868 werd door de regering 
ingestemd met de afbraak van de Zuidcitadel en werd de Brialmontomwalling 
doorgetrokken richting de Schelde (•fig 1.5).
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A N T W E R P E N
Omstreeks 1890

Figuur 1.5 Sloop van de Zuidcitadel en explosieve groei van de vijfde wijk.
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1.13 de Brabander, 1988, pp. 103.

D E  N E G E N T I E N D E - E E U W S E  S TA D

Met de sloop van de Spaanse omwalling kon de economie beginnen aan een nieuwe 
groei. De bouwsector kreeg een impuls doordat bouwprojecten van de grond 
kwamen en de industrie en haven ontwikkelde zich in hoog tempo. Daarnaast 
werd begonnen met de ontwikkeling van nieuwe infrastructuren waarbij de 
mobiliteit werd vergroot door de uitvinding van de stoomlocomotief en het spoor. 
In 1873 werd door privé-investeerders een netwerk aangelegd voor paardentrams 
en in 1899 werd dit netwerk geschikt gemaakt voor elektrische trams. De aanleg 
van een dicht tramnetwerk, vergezeld door trolleybussen en de ontwikkeling van 
personenvervoer stimuleerde de bebouwing in de vijfde wijk. Daarnaast kreeg 
in 1863 de economie een extra impuls doordat de Scheldetol werd afgekocht van 
Nederland. Hierdoor was internationale scheepvaart volledig vrij. 

Met het betrekken van de vijfde wijk binnen de omwalling kwam een groot 
grondgebied vrij voor nieuwe stadsontwikkeling. Stadsingenieur Theo van 
Beveren maakte een plan voor de vrijgekomen gronden welke in 1865 werd 
aanvaard. Hierna volgde een grootte bouwcampagne. Omstreeks 1870 waren vele 
nieuwe straten en pleinen aangelegd en bestaande straten verbeterd. De vijfde 
wijk ontwikkelde zich in hoog tempo en bood plaats aan nieuwe woningen voor 
alle klasse van de bevolking. Hierdoor steeg de bevolking explosief en groeide van 
117.000 inwoners in 1866 naar 302.000 inwoners in 1910.1.13

Binnen deze negentiende-eeuwse uitbreiding zijn twee morfologische patronen te 
definiëren: een gepland en een gegroeid patroon. Geplande stedenbouw ontstond 
op vier plaatsen: Op het tracé van de Spaanse omwalling ontstonden de Leien, op de 
plaats van de Zuidcitadel ontstond het Zuidkwartier, op de plaats van de Zurenborg 
Hoeve ontstond de wijk Zurenborg en ten oosten van de historische stad ontstond 
het stadspark, omsloten door brede boulevards. Dit stadspark werd tussen 1867 en 
1869 aangelegd naar een ontwerp van de Duitse tuinarchitect Friedrich Eduard 
Keilig. De aanleg van de Leien en het stadspark als groene long voor de stad werden 
geïnspireerd op de opvattingen van Georges-Eugène Haussmann, die in Parijs een 
soortgelijke strategie hanteerde. Deze gebieden worden logischerwijs gekenmerkt 
door een geometrisch stratenpatroon. Gegroeide stedenbouw ontstond verspreid 
over de vijfde wijk en wordt gekenmerkt door een homogeen morfologisch patroon. 
Deze gebieden zijn ontstaan vanuit de achttiende-eeuwse dorpskernen en werden 
zonder sturende plankaart ontwikkeld. 
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Figuur 1.6 Het negentiende-eeuwse Antwerpen.
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Figuur 1.7 Negentiende-eeuwse woontypologieën: arbeiderswoningen, burgerwoning en herenwoning.

W O O N T Y P O LO G I E Ë N

In de negentiende-eeuwse stad zijn drie typologieën te onderscheiden: de 
arbeiderswoning, de burgerwoning en de herenwoning (•fig 1.7). Arbeiderswoningen  
en kleine burgerwoningen ontstonden in de gegroeide gebieden, burger- en 
herenwoningen ontstonden met name in de geplande gebieden. Kenmerkend voor 
de negentiende-eeuwse woningbouw is dat woningen werden opgetrokken in 
eenheidsbebouwing. Meerdere woningen in rij werden ontworpen met eenzelfde 
bouwstijl en opgenomen in een zelfde gevelordonnantie. 

Door de economische groei kon de burgerij haar welvaart verhogen en konden zij 
hun rijkdom etaleren in burger- en herenwoningen langs belangrijk uitvalswegen. 
Echter, een groot gedeelte van de bevolking bleef arm. Aannemers, speculanten 
en groot grondbezitters verkavelde gronden in hoog tempo om te voldoen 
aan de stijgende vraag naar woningen. Hierdoor waren bouwaanvragen voor 
meerdere woningen tegelijkertijd, of zelfs volledige straten geen uitzondering. 
Arbeiderswoningen werden vaak opgetrokken in groepsverband volgens een 
repeterend of spiegelbeeldpatroon. Soms werden ze gebouwd rondom doodlopende 
steegjes of kleine pleintjes in een bouwblok. De arbeiderswoning is de meest 
eenvoudige woning en wordt gekenmerkt door één of twee bouwlagen onder een 
kap en een gevelbreedte van twee of drie traveeën. Het type kent een eenvoudige 
bakstenen of gepleisterde gevel.

Voor de burgerij was de stadsuitbreiding een verademing. Zij zochten onderkomen 
in de nieuwe, hygiënische wijken ver weg van de sociale problemen in de 
historische stad. Het meest voorkomende type is de burgerwoning, geschikt voor 
de middenklasse. Het type kent een souterrain of kelder, begane grond, twee 
of drie verdiepingen onder een kap en een gevelbreedte van drie traveeën. Het 
grootste type is de herenwoning, geschikt voor de bovenklasse. Dit type heeft een 
zelfde verticale opbouw als de burgerwoning, maar wordt vaak uitgevoerd met een 
gevelbreedte van vier of vijf traveeën. Typerend voor dit type woningen is dat de 
gevel vaak werd voorzien van een poort, die toegang bood tot een overdekte gang 
en het bijgebouw achter op het kavel. Gevels werden voorzien van natuursteen 
of werden gepleisterd en geschilderd. De neoclassicistische stijl was hierbij de 
heersende stijl voor het ontwerpen van gevels. 
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Figuur 1.8 De drie plangebieden in het stedelijk weefsel van 1915.

Plangebieden Zuidkwartier2.

Water Zurenborg3.

Stedelijk weefsel Leien1.
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1.14 Braeken & Hooft, 2011. 

G E P L A N D E  S T E D E N B O U W 

Het onderzoeksgebied voor de negentiende-eeuwse stadswoning richt zich op 
stadswoningen voor de burgerij. Drie gebieden zijn uitgekozen, kenmerkend voor 
de ontwikkeling van het type, de bouwstijl en de woontraditie (•fig 1.8). Om de 
structuur van de stadsplattegrond van deze gebeiden te kunnen begrijpen is het 
noodzakelijk om de totstandkoming van de plangebieden toe te lichten.

D E  L E I E N

Na de sloop van de Spaanse omwalling begon in 1864 de herinrichting van de 
vrijgekomen gronden. Het grondgebied werd voorzien van een representatieve 
ringboulevard, de Leien, opgenomen in het plan van  stadsingenieur Theodoor van 
Beveren dat in 1865 werd goedgekeurd. De evolutie van omwalling tot boulevard 
is vergelijkbaar met andere Europese steden. Het plan voor de Leien was dan ook 
geïnspireerd op het Weense model van de Ringstraße die werd aangelegd tussen 
1857 en 1865.  De Leien werden gepland als boulevards met een breedte van 
60 meter bestaande uit een centrale hoofdweg aan beide zijde gescheiden door 
een bomenrij van secundaire parallelwegen.1.14 Aan de Leien werden burger- en 
herenwoningen opgetrokken samen met verschillende representatieve openbare 
gebouwen. De ringboulevard werd opgedeeld in vier delen: de Handelslei, de 
Kunstlei, de Nijverheidslei en de Zuiderlei. Na de Eerste Wereldoorlog werden de 
Leien door het stadsbestuur vernoemd naar de overwinnende naties: de Italiëlei, 
de Frankrijklei, de Britselei en de Amerikalei. Het stedenbouwkundig plan 
voor de Leien werd gemaakt in blokvorm. Aan beide zijde van de Leien werden 
bouwblokken gepland. Deze bouwblokken werden voor de bestaande bouwblokken 
van de historische stad geplaatst.

Bij de aanleg van de representatieve ringboulevard hoorde ook de realisatie van 
verschillende openbare gebouwen. Deze zouden zowel voor de inwoners van de 
historische binnenstad, als voor de inwoners van de vijfde wijk bedoeld zijn. De 
realisatie van deze openbare gebouwen zorgden ervoor dat de aantrekkingskracht 
van de Leien voor de burgerij werd vergroot. De openbare gebouwen zijn in de 
morfologie duidelijk herkenbaar door de grote schaal die zij meekregen: een groot 
gedeelte van deze gebouwen heeft eenzelfde omvang als een volledig bouwblok. 
Openbare gebouwen kregen een vrijstaande positie of werden geïntegreerd in 
een bouwblok. Naast schaal en positie onderscheiden zij zich ook in bouwstijl ten 
opzichte van de woningen: ze werden veelal gebouwd volgens de eclectische stijl.
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1.15 Deconinck-Steyaert, de Munck-Manderyck & Plomteux, 1979. 
1.16 Deconinck-Steyaert, de Munck-Manderyck & Plomteux, 1979. 
1.17 Leysen, 2003, pp. 87.

H E T  Z U I D K WA RT I E R

Het Zuidkwartier is ontstaan vanaf 1874 op de plek van de Zuidcitadel. Toen 
halverwege de negentiende eeuw de economie begon te groeien, steeg de vraag 
naar nieuwe huisvesting. In eerste instantie werd de nieuwe Brialmontomwalling 
aangesloten op de Zuidcitadel. De schade aan de citadel die was ontstaan tijdens de 
belegering in 1832 was echter nooit hersteld waardoor het geheel zonder grondige 
renovatie niet bruikbaar was. Uiteindelijk werd onder druk van de bevolking 
in 1868 ingestemd met de sloop van de Zuidcitadel. De gronden die hierbij vrij 
kwamen hadden een oppervlak van 108 hectare.1.15

De regering bereikte in 1869 een overeenkomst met de Duitse bankier Strousberg 
die de vrijgekomen gronden wou voorzien van een multifunctionele wijk. 
Door financiële problemen van Strousberg kwam dit plan uiteindelijk nooit 
van de grond. Hierdoor droeg Strousberg zijn rechten over aan de Brusselse 
immobiliënvennootschap Société Immobilière de Belgique, die in samenwerking 
met het stadsbestuur in 1874 de vennootschap Société Anonyme du Sud d’Anvers 
oprichtte. De eerste taak van deze vennootschap was het uittekenen van een 
plankaart. Voordat het definitieve plan van Theo van Beveren werd goedgekeurd, 
werden verschillende plannen ontwikkeld. Hierbij werd de Linkeroever met de stad 
verbonden door een brug, waarmee de aantrekkingskracht van het Zuidkwartier 
moest worden vergroot. De uiteindelijke plankaart voor het Zuidkwartier, het Plan 
d’appropriation de la Citadelle dus Sud, werd in 1875 goedgekeurd. In 1882 was de 
Zuidcitadel volledig ontmanteld maar enkele jaren hiervoor werd al begonnen met 
de aanleg van nieuwe straten.

Met de aanleg van 64 nieuwe straten werd in 1876 begonnen.1.16 De plankaart van 
de Société Anonyme du Sud d’Anvers bestond uit een geometrisch stratenpatroon 
waarin verschillende elementen van barokke stedenbouw zijn terug te zien. Lange 
straten werden aangelegd en rondom pleinen ontstonden typische stervormen. 
Belangrijk hierin waren de perspectieven op standbeelden of grote gebouwen 
zoals het Museum voor de Schone Kunsten, de Hippodroomschouwburg en 
het nieuwe Zuidstation. Het plan voorzag vooral in woningen welke werden 
gecombineerd  met de  aanleg van 49 hectare aan nieuwe havenstructuur met 
bijbehorende pakhuizen.1.17 De spoorlijn tussen Antwerpen en Mechelen werd 
doorgetrokken wat leidde tot de bouw van een nieuw station, het Zuidstation. Dit 
station markeerde tevens het einde van de Zuiderlei. 
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1.18 Deconinck-Steyaert, Kennes & Plomteux, 1992. 
1.19 Deconinck-Steyaert, Kennes & Plomteux, 1992.
1.20 Met name voor hoekwoningen inspireerde architecten zich op de bouwstijl van Franse 
kastelen in het Loire gebied. Hierbij werd onder andere gerefereerd naar het zestiende 
eeuwse Château de Chambord.

Z U R E N B O RG

De Leien en het Zuidkwartier werden ontwikkeld door de overheid, Zurenborg 
was het resultaat van een private onderneming. Het gebied kent zijn oorsprong in 
de zestiende eeuw toen een omwald lusthof met boerderij werd gerealiseerd. Deze 
boerderij kende de naam Zurenborg Hoeve, welke verwees naar de zure gronden 
van het gebied. In het begin van de negentiende eeuw had het gebied een landelijk 
karakter. 

Voorzitter van de Banque d’Anvers, Jozef Renier Osy, kocht in 1837 de gronden 
van Zurenborg Hoeve van in totaal ruim 60 hectare.1.18 Zijn zoon Edouard Osy, 
dochter Josephina Osy en schoonzoon John Cogels erfde in 1866 de gronden na 
zijn overlijden. De aanleg van de Brialmontomwalling betrok de gronden binnen 
de stadsgrenzen waardoor het mogelijk werd om het gebied een andere functie te 
geven. In eerste instantie werd verwacht dat Zurenborg zich als een industrieel 
gebied zou gaan ontwikkelen. Tussen 1876 en 1879 werd een goederenstation 
gebouwd voor de transport van grondstoffen naar de omliggende fabrieken. Cogels 
en Osy richtte in 1881 de Société Anonyme pour la Construction du Quartier Est 
d’Anvers op. In het eerste jaar werden vooral ten noorden van het gebied straten 
aangelegd. De industrie kwam echter niet van de grond. Grote kavels werden 
opgeknipt in kleinere kavels waardoor woningbouw mogelijk werd. In 1882 werd 
definitief het besluit genomen om op de gronden van Zurenborg een woonwijk 
te realiseren. In 1886 werd de Société Anonyme pour la Construction de Maisons 
Bourgeoises opgericht welke verantwoordelijk was voor de bouw van de wijk. De 
maatschappij fuseerden in 1894 met de Société Anonyme pour la Construction du 
Quartier Est d’Anvers en ging verder onder de naam Engetrim. 

De aanleg van de ringspoorweg naar Nederland (1872-1874) verdeelde Zurenborg 
in twee delen: de Dageraadplaatsbuurt ten noorden van de spoorlijn en de Cogels-
Osybuurt ten zuiden van de spoorlijn. Beide buurten werden opgezet volgens een 
geometrisch patroon rondom een centraal plein waar de belangrijkste straten op 
uitkomen. Door de groei van de Antwerpse bevolking en de vraag naar woningen 
werd de Dageraadsbuurt in een tempo van 70 woningen per jaar bebouwd.1.19 

Hier ontstonden vooral burgerwoningen van een kleinere schaal geschikt voor 
de middenklasse. Met de aanleg van de Cogels-Osybuurt werd pas in 1894 gestart 
nadat verschillende spoorwerkzaamheden waren afgerond. De buurt werd 
bewoond door de zeer kapitaalkrachtige bovenklasse die hun rijkdom hier konden 
etaleren. Dit gebeurde vooral rondom de centrale Cogels-Osylei. Hier ontstond 
dan ook een nieuw type: de villa. Uniek voor dit type is de introductie van een 
voortuin. Daarnaast onderscheiden de woningen zich door rijk gedetailleerde, 
monumentale gevels geïnspireerd op verschillende neostijlen en de typologie van 
Franse kastelen.1.20 Door de afwijkende typologie van deze woningen worden deze 
niet meegenomen in de analyse.
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1.21 Leysen, 2003, pp. 87. 
1.22 Leysen, 2003, pp. 88.

D E  S TA D S P L A T T E G RO N D 

In Zurenborg bestond de eerste bouwfase uit de aanleg van de Dageraadplaatsbuurt. 
Bebouwing kwam in 1885 opgang met de Société Anonyme pour la Construction du 
Quartier Est d’Anvers als belangrijkste opdrachtgever. De maatschappij ontwierp 
en bouwden zelf geen woningen maar zag toe op de gemaakte bouwplannen en 
corrigeerde deze waar mogelijk. De bouw werd gestuurd door een aantal regels: 
binnen twee jaar naar aankoop van de grond moest deze bebouwd zijn, de 
aanleg van een hof was verplicht en horeca werd alleen toegestaan op hoeken. 
Bouwaanvragen voor meerdere woningen tegelijkertijd, of zelfs volledige straten 
waren geen uitzondering (•fig 1.9-1.10). Door het bouwen van deze huizengroepen 
steeg de individuele woning in aanzien en de realisatie ervan was goedkoper.

De ontwikkeling van het Zuidkwartier kwam moeilijker opgang. Hier bleek de 
aanleg van nieuwe straten een dure onderneming en daarnaast verkochten 
de kavels niet goed. Hierdoor besloot de Société Anonyme du Sud d’Anvers om 
zelf woningen te gaan bouwen geschikt voor verhuur en verkoop. Rondom 
de Marnixplaats werden vijftig woningen in eenheidsbebouwing van drie 
opgetrokken die als voorbeeld voor nieuwe kopers en huurders moesten dienen.1.21 
Drie naast elkaar en/of tegenover elkaar gelegen kavels werden opgekocht voor de 
realisatie van deze modelwoningen. Dit waren de meest zichtbare plekken in de 
bouwblokken en hierdoor ook de duurste kavels (•fig 1.11-1.12). De Société Anonyme 
du Sud d’Anvers werkten samen met architecten en aannemers.  Zij moesten in ruil 
voor een opdracht investeren in de aankoop van grond. In 1890 ging de Société 
Anonyme du Sud d’Anvers failliet. Het stadsbestuur werd hierna eigenaar van de 
overgekochte gronden en de staat werd verantwoordelijk voor de uitbreiding van 
het spoor en de haven. Om het verlies te beperken verkocht het stadsbestuur de 
kavels tegen kostprijs.1.22 Een eerder plan om een brug over de Schelde te realiseren 
werd hiermee ook van tafel gehaald. Rond de eeuwwisseling kwam de bebouwing 
van het Zuidkwartier pas echt op gang. 

De kavels aan de Leien werden in hoog tempo verkocht. Door de groeiende 
havenactiviteiten kwamen er steeds meer welvarende kooplieden en handelaren 
naar  de stad die zich hier vestigden. Het bouwproces aan de Leien werd dan ook 
niet gekenmerkt door een specifiek stedenbouwkundig proces. Hierdoor wordt de 
structuur van de kavels aan de Leien in een aantal kenmerkende bouwblokken 
geanalyseerd (•fig 1.13-1.16).  
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B O U W B LO K K E N  E N  K AV E L S

In de negentiende-eeuwse uitbreiding is het bouwblok het normatieve type, welke 
rationeel werd verkavelt. In het Zuidkwartier en Zurenborg ontstaan door het 
geometrische stratenpatroon vooral driehoekige bouwblokken, langs de Leien 
komt een rechthoekige bouwblok het meest voor.

In een driehoekig bouwblok worden vanuit middenlijnen kavels gespiegeld zodat 
aan alle zijde van het blok kavels ontstaan. De breedte van de kavels kent weinig 
variatie maar door de driehoekige vorm van het bouwblok kent elk kavel een andere 
diepte (•fig 1.13). Naarmate een kavel dichter bij een hoekpunt gelegen is neemt 
de diepte af, waardoor de diepste kavels in het midden van het bouwblok liggen. 
De woningen op deze kavels kennen ongeveer eenzelfde diepte. Een diep kavel 
betekend dus een dieper hof. In rechthoekige bouwblokken zijn twee varianten te 
onderscheiden: een ondiep en een diep bouwblok.  Een ondiepe bouwblok kent een 
diepte van ongeveer 35 meter, waardoor kavels het hele bouwblok doorkruisen (•fig 
1.15). In diepere bouwblokken, oplopend tot 100 meter, worden kavels gespiegeld 
rondom een middenlijn waardoor zij rug-aan-rug liggen (•fig 1.16). 

Het meest voorkomende kavel is smal en diep. Standaard is een breedte tussen de 
vijf en zeven meter en een diepte van 30 meter. Aan de grondslag van dit kavel 
lagen vooral praktische redenen: de breedte van een kavel volgde de maximale 
overspanning van een houten balk. Aan de Leien werden de breedste kavels, 
oplopend tot 20 meter, uitgegeven. In Zurenborg zorgden de kleinere schaal van 
de bouwblokken voor kleinere kavels. Een kavel kent hier een breedte tussen de 
vier en vijf meter. Daarnaast zorgen de relatief kleine bouwblokken ook voor 
ondiepere kavels. 

Door de driehoekig gevormde bouwblokken werden er op hoeken verschillende 
kavels uitgegeven. Met name in Zurenborg en het Zuidkwartier ontstonden 
complexe veelhoeken. De grootte variatie in maatvoering van de bouwblokken 
leidde tot een grote variatie in kavels. Hierdoor lopen hoekwoningen sterk uiteen 
in schaal. In grotere bouwblokken aan de Leien vond een rationelere planning van 
hoek kavels plaats (•fig 1.14). 
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Figuur 1.9 Verkaveling en bebouwing rondom de Dageraadplaats in 1887.
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Figuur 1.10 Verkaveling en bebouwing rondom de Dageraadplaats in 1908.
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Figuur 1.11 Verkaveling en bebouwing rondom de Marnixplaats in 1887.
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Figuur 1.12 Verkaveling en bebouwing rondom de Marnixplaats in 1908.
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Figuur 1.13 Driehoekig bouwblok aan de Zuiderlei. De variatie 
in diepte van de kavels veranderd naarmate de hoeken worden 
benaderd, terwijl er in de breedte minder variatie aanwezig is. 

Figuur 1.14 Rechthoekig bouwblok aan de Nijverheidslei 
met drie zeer brede kavels aan de zijde van de Jan Frans 
Willemstraat. De hoek kavels in vierkante bouwblokken werden 
rationeel verkaveld.
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D E  L E I E N
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Figuur 1.15 Rechthoekig en ondiep bouwblok aan de 
Kunstlei. Door de geringe diepte doorkruisen kavels het gehele 
bouwblok. De kavels worden bebouwd met een woning met 
representatieve gevel aan de Kunstlei en een bijgebouw aan de 
achterliggende straat. 

Figuur 1.16 Rechthoekig en diep bouwblok aan de Kunstlei. In 
deze bouwblokken worden kavels gespiegeld waardoor zij rug-
aan-rug komen te liggen. Aan de Kunstlei ontstaan brede kavels 
voor herenwoningen die aan de Rubenslei worden opgedeeld in 
kleinere kavels voor burgerwoningen. 
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Figuur 1.17 Verkavelingspraktijk in het Zuidkwartier. De ontwikkeling van typische modelwoningen in rijen van 
drie was vooral bedoeld om een impuls te geven aan de slecht verkopende kavels. 

Figuur 1.18 Verkavelingspraktijk in Zurenborg. De ontwikkeling van huizengroepen zorgde niet alleen voor een 
esthetisering van het stadsbeeld, het verhoogde ook het aanzien van de individuele woning en de realisatie 

ervan was goedkoper.
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De negentiende-eeuwse stad heeft zich vanaf 1859 in hoog tempo ontwikkeld. 
De aanstelling van Antwerpen als militair bolwerk van België is hierbij één 
van de belangrijkste redenen van de stedelijke transformatie die de stad hierna 
heeft ondergaan. De sloop van de Spaanse omwalling en de aanleg van de 
Brialmontomwalling zorgden voor een vergroting van het stadsoppervlak van 
ruim 1400 hectare waarbij de vijfde wijk binnen de stadsgrenzen werd betrokken. 
De dorpskernen in deze wijk ontwikkelden zich hierna in hoog tempo. De 
ontwikkeling van de economie, industrie en de expansie van de haven droegen 
hieraan bij. Daarnaast waren de introductie van het spoor en de tram belangrijke 
factoren in de ontwikkeling van de woningbouw doordat de mobiliteit werd 
vergroot. 

In de negentiende-eeuwse uitbreiding zijn twee morfologische patronen te 
definiëren: een gepland en een gegroeid patroon. De Leien, het Zuidkwartier, 
Zurenborg en het woongebied rondom het stadspark behoren tot de geplande 
stedenbouw. De gegroeide stedenbouw ontstond vanuit de achttiende-eeuwse 
woonkernen in de vijfde wijk die door aannemers, grondspeculanten en groot 
grondbezitters in hoog tempo werden ontwikkeld om de groeiende bevolking 
te kunnen huisvesten. Drie types zijn te definiëren: de arbeiderswoning, de 
burgerwoning en de herenwoning. De arbeiderswoning ontstond met name in de 
gegroeide wijken en de burger- en herenwoningen in de geplande wijken. 

De Leien en het Zuidkwartier ontstonden door de overheid, Zurenborg kwam 
tot stand op basis van een private onderneming. De representativiteit van de 
Leien in combinatie met verschillende openbare gebouwen zorgden voor een 
grote aantrekkingskracht bij de bovenklasse waardoor kavels in hoog tempo 
werden verkocht. Hier werden dan ook de grootste kavels uitgegeven. Door 
het geometrisch stratenpatroon ontstonden in het Zuidkwartier en Zurenborg 
vooral driehoekige bouwblokken. Het Zuidkwartier ontstond op de plaats van de 
Zuitcitadel. De aanleg van het stratenpatroon bleek al snel een dure onderneming 
te zijn en kavels verkochten niet goed. Hierdoor begon de Société Anonyme du Sud 
d’Anvers zelf woningen te bouwen geschikt voor verhuur en verkoop. Drie naast 
elkaar en/of tegenover elkaar gelegen kavels werden opgekocht en bebouwd met 
modelwoningen om verkoop van kavels te stimuleren (•fig 1.17). In Zurenborg was 
de Société Anonyme pour la Construction du Quartier Est d’Anvers de belangrijkste 
opdrachtgever in de ontwikkeling van de wijk. Zij begonnen met het bouwen van 
huizengroepen, waarbij één architect een rij van meerdere woningen ontwierp. 
Deze ontwikkeling zorgde niet alleen voor een esthetisering van het stadsbeeld, 
het verhoogde ook het aanzien van de individuele woning en de realisatie ervan 
was goedkoper (•fig 1.18). 

CONCLUSIE
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2.01 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 114.
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ARCHITECTONISCH ONDERZOEK

Dit hoofdstuk omschrijft het stadsbeeld en de ontwikkeling van bouwstijlen 
in Antwerpen ten tijde van de negentiende eeuw. De verschillende stedelijke 
processen en de variëteit aan kavels (•hst 1) worden gekoppeld aan het type 
woning dat hierop ontstaat. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling 
van bouwstijlen en de gebeurtenissen die hieraan hebben bijgedragen. Deze 
ontwikkelingen worden in beeld gebracht met reconstructies van karakteristieke 
gevels. Het hoofdstuk stelt zich ten doel om de architectonische karakteristiek van 
de negentiende-eeuwse stadswoningen per plangebied te kunnen duiden en de 
verschillen/overeenkomsten in hun context te kunnen begrijpen. Hierbij wordt de 
volgende deelvraag gehanteerd:

Wat is de architectonische structuur van de negentiende-eeuwse stadswoning in 
Antwerpen en welke invloeden hebben de ontwikkeling van bouwstijlen bepaald?

Voor de burgerij was de stadswoning van groot belang: deze woning vormde 
namelijk de afspiegeling van de status van de bewoner in de maatschappij. Met 
name de gevel was hierin van belang. Naast materieel rijkdom toonde de bewoner 
met zijn gevel ook zijn intellectuele en artistieke levenswijsheid.2.01 De toepassing 
van het balkon vormt hierin een opvallend accent. Als representatief onderdeel 
van de burgerwoning was het balkon een van de statussymbolen uit de negentiende 
eeuw en werd hiermee een vast onderdeel van de architectuur (•afb 2.1). De 
ontwikkeling van de verschillende bouwstijlen wordt in dit hoofdstuk beschreven 
aan de hand van de opleiding van de architect, de veranderingen in regelgeving, 
architectonische ontwikkelingen in Europa, technologische vooruitgang en de 
eigen bouwtraditie. 
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2.02 De Prix de Rome bestond uit een vier- of vijf jarige betaalde studiereis naar Rome 
waarbij de klassieke bouworden werden bestudeerd. De reis werd afgesloten met een zes 
maanden durende ontwerpwedstrijd.
2.03 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard, & Vandenbreeden, 1994, pp. 45.

D E  A RC H I T E C T

In het begin van de negentiende eeuw, tijdens de Franse Periode (1794-1815), 
vertrekt een groot gedeelte van de Belgische architecten naar de École des Beaux-
Art in Parijs. Als de Nederlandse invloed in België toeneemt tijdens de Nederlandse 
periode (1815-1830) studeert het grootste gedeelte van de Belgische architecten 
in eigen land aan een Academie voor de Schone Kunsten. In België werden deze 
academies opgericht in de grote steden. De Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen werd opgericht in 1664. De academie van Antwerpen is na 
Parijs, Rome en Florence de vierde oudste academie van Europa. De Belgische 
academies volgden de traditie van het Franse model. Deze kreeg grote navolging 
door de verspreiding van Parijse publicaties van onder andere Jean-François 
de Neufforge, Jean Nicolas Louis Durand en César Daly. Het programma van 
de academies bestond uit een aantal theoretische lessen waarvan de studie 
van klassieke bouworden als zeer belangrijk werd geacht. Daarnaast moesten 
studenten veelvuldig bestaande voorbeelden kopiëren. De academies deelden 
onderscheidingen en medailles uit, waarmee studenten naar een nieuwe klas 
konden overgaan en tenslotte toelating konden verkrijgen tot de Prix de Rome.2.02 
Invloedrijke negentiende-eeuwse architecten in Antwerpen zoals Ernest Dieltiëns, 
Ernest Stordiau, Emile Thielens, Jos Bascourt, Albert Delrue, Jules Bilmeyer en 
Joseph van Riel studeerden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
Antwerpen. Na en/of tijdens hun studie werkten zij eerst enkele jaren op een 
bureau onder leiding van een bouwmeester of architect, waarna zij zelf aan de slag 
gingen. Bekende voorbeelden hiervan zijn het atelier van bouwmeester Proost of 
van de gebroeders Baeckelmans. 

W E TG E V I N G  E N  R E G L E M E N T E N

In 1801, tijdens de Franse periode, werd nieuwe regelgeving doorgevoerd voor 
woningen die gebouwd werden langs straten. Net zoals vroeger oefende de 
overheid op deze manier controle uit over overkragingen op de rooilijn. Met 
de invulling van de woning zelf was minder bemoeienis van bovenaf, men 
mengde zich liever niet in de persoonlijk sfeer van de bewoner. In 1852 werd een 
esthetische beoordeling van de woning geïntroduceerd. Om het straatbeeld langs 
openbare wegen te kunnen controleren werd een administratieve goedkeuring 
van de gevel verplicht gesteld. Dit ontstond vanuit een nieuwe esthetische visie 
waarin de schoonheid van de openbare weg als element van algemeen belang werd 
beschouwd. Woningbouw werd hiermee voor het eerst genormeerd betreffende 
uitzicht en materiaalgebruik.

Met de nieuwe esthetische visie werd de straatwand als één geheel opgevat. 
‘‘Architectuur is vooral orde en (eenvoudige) schoonheid, dat is de moraal’’.2.03 Hierdoor 
werd het stadsbeeld bepaald door homogene straatwanden met woningen die 
eenzelfde gevelpatroon en bouwstijl volgden. Verschillende naast elkaar gelegen 
woningen werden in overeenstemmende kleuren bepleisterd en verwerkt tot een 
stedenbouwkundig geheel (•afb 2.2). Met deze bepleistering konden daarnaast de 
gevels van vervallen woningen redelijk gemakkelijk worden opgewaardeerd. 
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Figuur 2.1 Laat-classisitisch woonhuis in de Bredestraat.

L A AT- C L A S S I C I S T I S C H  W O O N H U I S
1803, Bredestraat

Laat-classicistisch woonhuis in de historisch stad. Dit type woning stond aan de 
basis van de negentiende-eeuwse neoclassicistische woning. De bouwaanvraag 
werd ingediend in 1803 door architect Jan Kaulman. De woning kent een wit 
gepleisterde lijstgevel met houten kroonlijst op klossen, een regelmatig patroon 
van gevelopeningen en een deuromlijsting van blauw hardsteen. Door de typisch 

wit gepleisterde gevels stond Antwerpen bekend als De Witte Stad.
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2.04 Voor religieuze gebouwen werd de neogotische stijl toegepast, voor openbare gebouwen 
werd vooral gebruik gemaakt van de eclectische stijl.

Het Bijreglement van de Politie der Bouwingen uit 1852 stelde daarnaast eisen 
aan de structuur en bewoonbaarheid van woningen. De bouw van een kelder, ten 
minste één verdieping en een gevelhoogte van ten minste zevenenhalve meter 
werd verplicht. Ook werd de minimale dikte van gevelmuren vastgesteld, mochten 
dorpels van kelderopeningen niet te ver uitsteken en moesten nieuwe woningen 
ten minste vier maanden onbewoond blijven. 

U N I F O R M I T E I T

Een andere aspect in de verandering naar een uniform stadsbeeld was de wijziging 
van topgevel naar lijstgevel. Deze verandering van dakconstructie werd vanaf 
1801 ingang gezet. De nieuwe regelgeving bepaalde dat gebouwen op hoeken 
in sommige gevallen moesten worden afgeschuind over een afstand van twee 
meter aan elke zijde. Hierdoor kon het zadeldak niet meer worden uitgevoerd 
en werd een dakafknotting noodzakelijk. Voor de invoering van de lijstgevel 
voor tussenwoningen kunnen een tweetal redenen worden aangehaald. Ten 
eerste hangt dit samen met de verwarming van de woning. Het was niet meer 
noodzakelijk om hout via luikgaten de gevel binnen te halen en op te slaan op 
zolder. De woningen werden veelal met turf, houtskool en later met steenkool 
verwarmd en deze voorraad werd opgeslagen in kelders. Ten tweede vond er 
een functieverandering plaats. Door de groeiende bevolking, het woningtekort 
en een tekort aan inpandige ruimte veranderde de zolder van opslagplaats naar 
verblijfplaats. Lijstgevel met zadeldaken werden opgetrokken (in sommige gevallen 
met dakramen) waardoor de bewoonbaarheid van de zolder werd vergroot. Dit 
betekende ook een verandering in de nokrichting van het dak. Daarnaast waren 
de collectief geschakelde dakconstructies een gevolg van de esthetische visie om de 
straatwand als een geheel op te vatten. 

N E O C L A S S I C I S M E

Vanaf omstreeks 1840 ontwikkeld zich in Antwerpen een vernieuwde 
belangstelling voor het verleden waardoor zich verschillende neostijlen 
ontwikkelden.2.04 De neoclassicistisch stijl liep als rode draad door de negentiende 
eeuw en werd gebruikt als middel voor stadsverfraaiing. Zowel kleine en grote 
bouwprogramma’s ondergingen eenzelfde vereenvoudiging. Met deze stijl werd 
uniformiteit zoveel mogelijk in de hand gewerkt. Het neoclassicisme ontstond 
vanuit de Lodewijk XVI-stijl welke in het midden van de achttiende eeuw de 
eerste tekenen van een vernieuwing van het classicisme vertoonde, waarbinnen 
een sterke rationalisering werd doorgevoerd. Binnen het neoclassicisme vond 
een heropleving plaats van de Romeinse vormentaal en typologie en Griekse 
architectuur. Doordat de academies veel aandacht besteedden aan de studie van 
klassieke bouworden was het neoclassicisme essentieel onderdeel van de studie. 
In de woningbouw werd tot aan 1840 gebruik gemaakt van de classicistische stijl. 
Vanuit het laat-classicistische woonhuis van voor 1840 ontwikkeld zich vervolgens 
de negentiende-eeuwse neoclassicistische woning. Hierdoor is het van belang om 
het laat-classicistische type kort te beschouwen (•fig 2.1). 
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Afbeelding 2.1
Architect Jules Hofman, 1893. Het balkon werd in de negentiende eeuw een belangrijk statussymbool. Woningen 

in de Lange van Ruusbroecstraat, Zurenborg.
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Afbeelding 2.2 
Architect Ernest Dieltiëns, 1891. Neoclassicistische eenheidsbebouwing in de Uitbreidingstraat, Zurenborg.
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2.05 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 87. 
2.06 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 88-89. 
2.07 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 121. 
2.08 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 132.

De neoclassicistische woningen werden gebouwd met een lijstgevel, waarbij 
de kroonlijst wordt ondersteund door consoles of modillons. De  gepleisterde 
gevel, met imitatievoegen op de begane grond, staat op een hardstenen plint met 
hierin de raamopeningen van het souterrain. Het gevelpatroon vormt een strak, 
regelmatig ritme wat vooral ontstaat uit praktische overwegingen ten aanzien van 
metseltechnieken. Onder ramen accentueren doorlopende dorpels, tezamen met 
kordonlijsten, een horizontaal ritme. In sommige gevallen werd de gevel verfraaid 
met een fries, of verwijzen pilaster en zuilen naar de klassieke bouwkunst. De 
centrale travee kreeg vaak de meeste aandacht waarin imitatievoegen doorlopen 
en/of deze werd voorzien van een balkon (•fig 2.3-2.8).

E C L E C T I C I S M E

In het derde kwart van de negentiende eeuw begint het stadsbeeld langzaam te 
veranderen. Naast een heropleving van de klassieke bouwkunst ontstond er ook 
een stroming waarbij verschillende historische bouwkunsten met elkaar werden 
gecombineerd, het eclecticisme. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de gehele 
waaier aan historische bouwkunst. Verschillende technieken, constructiemethoden, 
verhoudingen, symbolen en sferen werden samengevoegd alsof ze altijd op die 
manier hadden bestaan.2.05 Combinaties van architectuurelementen die in het 
verleden nooit werden toegepast waren het summum van de nieuwe architectuur 
geworden.2.06 Binnen het eclecticisme ontwikkelde elke architect zijn eigen stijl, 
waarbinnen hij zelf verschillende elementen samenvoegt. In Antwerpen kreeg het 
eclecticisme vooral voet aan de grond langs de leien in grotere bouwprogramma’s. 
In de stadswoning werd de stijl met name bij herenwoningen toegepast. Met een 
unieke gevel kon de welvarende burgerij haar rijkdom etaleren. Imponeringsdrang 
en statusconcurrentie speelde hierbij een belangrijke rol. Onder andere architect 
Michel de Braey ontwierp enkele herenhuizen waarbij hij zich liet inspireren door 
de Italiaanse neorenaissance, Vlaamse neorenaissance en de neorégencestijl (•fig 
2.9). 

V L A A M S E  N E O R E N A I S S A N C E

Volgend op het eclecticisme werden in het derde kwart van de negentiende eeuw 
de eenvoudige neoclassicistische bouwschema’s in twijfel getrokken. Er ontstond 
een beweging die streefde naar een rijkere, meer versierde en monumentale 
architectuur. Het straatbeeld kon niet meer uniform zijn, het moest afwisselend 
en boeiend worden opgevat.2.07 Iedere woning werd individueel opgevat als basis 
voor een nieuwe esthetische benadering. Hierdoor ontstond er een nieuwe stijl, de 
Vlaamse neorenaissance, waarbij pittoreske en schilderachtige elementen werden 
verwerkt in de architectuur. De stijl is nauw verwant aan de Vlaamse renaissance 
(•hst 4) welke ontstond in de zestiende eeuw.

De Vlaamse renaissance was een inheemse interpretatie van de Grieks-Romeinse 
traditie en Italiaanse renaissance en werd in de negentiende eeuw aangepast aan 
de wensen van de tijd.2.08 In het laatste kwart van de negentiende eeuw werd 
aangestuurd op voorbeelden uit de zestiende eeuw in de Nederlanden, waaronder 
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2.09 Het Cinquecento is de Italiaanse renaissance die plaatsvond in de zestiende eeuw. 
2.10 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 121. 
2.11 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 149. 
2.12 Bastin, Dierkens-Aubry, Evrard & Vandenbreeden, 1994, pp. 149.

het werk van Hans Vredeman de Vries. Via tijdschriften en theoretische 
werken werd de stijl in België verspreid. In zijn Documents Classés de l’Art dans 
les Pays-Bas du Xe au XVIIIe Siècle presenteerde architect Jules van Ysendijck 
vanaf 1880 een thematisch geordend overzicht van inheemse architectuur in 
de Nederlanden. In 1874 werd door de Société Centrale d’Architecture de Belgique 
het architectuurtijdschrijft L’Émulation opgericht. Middels deze literatuur 
werden de ideeën rondom de nationale stijl verspreid. Daarnaast refereerden 
architectuurtijdschriften in België naar de stijl van renaissance palazzi in Rome en 
Venetië. De stijl ontleend hierdoor elementen van het Cinquecento2.09 en daarnaast 
werd er inspiratie gehaald uit de typisch Franse renaissance. Een neorenaissance 
ontstond eerst nog in de stijl van het neoclassicisme, later streefde men erna om 
(lokale) materialen zichtbaar te gebruiken.2.10

Vooral in Zurenborg kwam de Vlaamse neorenaissance tot uiting. Stadswoningen 
kregen een complex silhouet met afwisselende daklandschappen met puntgevels, 
trapgevels, torentjes en obelisken. Voor de gevels werd rode baksteen gecombineerd 
met spekbanden van witte steen. In ontwerpen van volledige straatwanden 
werden neoclassicistische en eclectische gevels afgewisseld met gevels ontworpen 
naar de Vlaamse neorenaissance (•fig  2.15). De hoekwoningen kregen hierin extra 
aandacht en vormen pittoreske composities (•fig 2.14). Antwerpse architecten 
Albert Arnou en Ernest Dieltiëns gebruikten Zurenborg voor de ontwikkeling van 
verschillende modelwoningen.

A RT  N O U V E A U 
  
Aan het eind van de negentiende eeuw ontwikkeld zich de art nouveau. De 
verschillende neostijlen, historiserende bewegingen en innovaties die werden 
doorgevoerd tijdens de Vlaamse neorenaissance stonden aan de basis van de 
art nouveau in België. De vernieuwers van de art nouveau stuurden aan op een 
rationele architectuur en brachten vernieuwing in de vormentaal geïnspireerd  op 
de natuur. De natuur werd als rechtstreeks te interpreteren materie behandeld 
en daarbij werd de wonende mens beschouwd als een essentieel onderdeel van 
die natuur.2.11 In België zijn Victor Horta, Henri van de Velde en Paul Hankar 
belangrijke voorlopers van de stijl. Gevels werden voorzien van ronde, halfronde 
of gebogen openingen en kozijn werden uitgevoerd in metaal waarop versieringen 
werden aangebracht. De bestemming en het programma van het bouwwerk 
vormde een grote impuls tot vernieuwing waarbij nieuwe en conventionele 
bouwmaterialen zichtbaar werden gebruikt: zij vulden elkaar aan en werden 
met elkaar in confrontatie gezet.2.12 Architect Jacques de Weerdt speelde een 
belangrijke rol in de totstandkoming van de art nouveau in Antwerpen en hij 
ontwierp verschillende art nouveau woningen in Zurenborg voor particulieren 
en voor eigen gebruik. Zijn oeuvre weerspiegelt voor een belangrijk deel de art 
nouveau in Antwerpen (•fig 2.16-2.17). De art nouveau ging aan het begin van de 
twintigste eeuw geleidelijk aan over in de art deco.
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Afbeelding 2.5 
Architect Ernest Dieltiëns, 1889. Burgerwoningen 
in verschillende stijlen aan de Grote Beerstraat, 
Zurenborg (•fig 2.15).

Afbeelding 2.4 
Architect Florent Verbraeken, 1890. 
Neoclassicistische eenheidsbebouwing aan de 
Zuiderlei.

Afbeelding 2.3 
Aanemer J. de Poorter, 1888. Neoclassicistische 
eenheidsbebouwing aan de Zuiderlei.

> 
Tussenwoningen
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Afbeelding 2.8 
Architect Albert Arnou, 1889. Hoekpand naar 
de Vlaamse neorenaissance op de kruising 
Ramstraat - Grote Beerstraat, Zurenborg (•fig 
2.14).

Afbeelding 2.7 
Aannemer J. Spoelders, 1881. Neoclassicistische 
meergezinswoning op de kruising Zuiderlei - 
Bresstraat.

Afbeelding 2.6 
Architect L. van Opstal, 1870. Neoclassicistische 
herenwoning Dhanis op de kruising Kunstlei - 
Maria Henriëttalei.

< 
Hoekwoningen
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Figuur 2.2 Overzicht van typologieën stadswoningen naar plangebied. 

Burgerwoning 
De leien, Zuidkwartier 

Kleine burgerwoningen 
Zurenborg

Gekoppelde burgerwoning 
De leien, Zuidkwartier

Herenhuis vier traveeën 
De leien, Zuidkwartier

Herenhuis vijf traveeën 
De leien

Herenhuis met poortdoorgang 
De leien

Herenhuis (hoek) 
De leien

Horeca met woonfunctie (hoek) 
Zuidkwartier

Burgerwoning (hoek) 
Zurenborg

Rijen van drie 
Zuidkwartier

Gevarieerde straatwand 
Zurenborg

Rijen eenheidsbebouwing 
De leien
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T Y P O LO G I E Ë N 

De grondslag voor het type ligt in de verkaveling. De breedte van het kavel 
bepaalde het aantal traveeën van de woning, de diepte van het kavel bepaalde of 
er alleen een woning of ook een bijgebouw werd gerealiseerd. De burgerwoning 
met een breedte van drie traveeën, gebouwd op een standaard kavel, is het meest 
voorkomende type. Dit type komt ook voor als gekoppelde variant, waarbij twee 
burgerwoningen zijn gekoppeld achter een eenduidige en symmetrische gevel. 
Herenhuizen werden gebouwd op bredere kavels waarbij een gevel met vier of vijf 
traveeën het meest voorkomt. In vrijwel alle gevallen werd de entree gepositioneerd 
in de zijtravee. Op kavels vanaf ongeveer 30 meter diepte werd een woning in 
de meeste gevallen gecombineerd met een bijgebouw op de achterzijde van het 
kavel. Bij herenwoningen werd dit bijgebouw (vaak een koetshuis of paardenstal) 
toegankelijk gemaakt via een poortdoorgang in de woning. 
 
Door de grote variatie in maatvoering van de hoek kavels ontstonden hier 
verschillende typologieën. De orthogonale hoek kavels aan de leien werden 
bebouwd met een herenwoning en een bijgebouw waarbij een tuinmuur de 
scheiding vormde tussen zijstraat en tuin (•fig 2.8). In het Zuidkwartier werden op 
hoek kavels grenzend aan belangrijke straten en pleinen grote meergezinswoningen 
gerealiseerd met een horeca- of handelsfunctie op de begane grond en een 
woonfunctie op de verdiepingen. De entree werd gepositioneerd aan de meest 
representatieve straat of op de hoek die werd afgeschuind (•fig 2.13). De kleinere 
hoek kavels in Zurenborg werden voorzien van een burgerwoning met een rechte, 
schuine of afgeronde hoek (•fig 2.14). Daarnaast werden aan belangrijke pleinen 
de hoekwoningen voorzien van een horecafunctie op de begane grond.  

De leien werden vooral bewoond door de bovenklasse2.13, waardoor hier de grootste 
types voorkomen. Het Zuidkwartier en Zurenborg werden vooral bewoond door 
de middenklasse, waardoor kleinere types ontstonden. 

2.13 Met name de Kunstlei (nu Frankrijklei) werd bewoond door Duitse ondernemersfamilies 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw door de groeiende havenactiviteit naar 
Antwerpen kwamen. Enkele bekende families zijn Schmid-Kreglinger (•fig 2.7), Grisar (•fig 
2.8) en Speth (•fig 2.9).
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Figuur 2.3-2.4 Twee burgerwoningen aan de Zuiderlei.

D E  L E I E N
1872, Zuiderlei | 1890, Zuiderlei 

Twee typische burgerwoningen aan de leien. Voor de linker woning, met 
standaard neoclassicistische gevel, werd de bouwaanvraag ingediend in 1872 
door architect Jan van Averbeke. Het neoclassicisme ontwikkelde zich aan het 
eind van de negentiende eeuw met eclectische kenmerken en details geïnspireerd 
op verschillende neostijlen. De bouwaanvraag voor de rechter woning werd 

ingediend in 1890 door architect J.B. Vereecken.
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Figuur 2.5 Gekoppelde burgerwoning aan de Nijverheidslei.

D E  L E I E N
1882, Nijverheidslei

Gekoppelde burgerwoning in neoclassicistische stijl aan de leien. De bouwaanvraag 
werd ingediend in 1882 door architect Georges Matthyssens. Dergelijke 
woningen kennen een symmetrisch gevel hoewel de plattegrond bestaat uit twee 

burgerwoningen van ongelijke breedte met de entrees in de zijtraveeën. 
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Figuur 2.6 Meergezinswoning aan de Zuiderlei.

D E  L E I E N
1892, Zuiderlei

Neoclassicistische meergezinswoning aan de Zuiderlei. De bouwaanvraag werd 
ingediend in 1892 door architect Joseph Hertogs. De centrale traveeën kregen 
extra aandacht waarin de imitatievoegen van de begane grond doorlopen, een 

balkon op zware consoles en frontons boven de ramen werden toegepast.
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Figuur 2.7 Herenwoning aan de Kunstlei.

D E  L E I E N
1873, Kunstlei

Neoclassicistische herenwoning aan de Kunstlei. De populariteit van de 
Kunstlei bij Duitse ondernemersfamilies resulteerden in straatwanden met 
aaneenschakelingen van herenwoningen. De bouwaanvraag werd ingediend in 
1873 door bouwmeester Frans Baeckelmans in opdracht van de Duitse ondernemer 

Karel August Schmid-Kreglinger.  
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Figuur 2.8 Hoekwoning op de kruising Kunstlei - Louiza Marialei.

D E  L E I E N
1877, Kunstlei - Louiza Marialei

Neoclassicistische hoekwoning aan de leien. De bouwaanvraag werd ingediend 
in 1877 door architect L. van Opstal in opdracht van de Duitse handelaar A. 
Grisar. Gebouwd op een rechthoekig hoek kavel ontstond een nieuw type: een 
herenwoning werd gecombineerd met een bijgebouw en de scheiding tussen straat 

en privé werd gevormd door een tuinmuur. 

Kunstlei Hoek Louiza Marialei
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Figuur 2.9 Herenwoning aan de Kunstlei.

D E  L E I E N
1897, Kunstlei

Eclectische herenwoning aan de Kunstlei. De bouwaanvraag werd ingediend in 
1897 door architect Micheal de Braey in opdracht van Duitse petroleumhandelaar 
Fréderic Speth. Speth vertaalde zijn rijkdom in deze eclectische herenwoning met 

natuurstenen gevel.
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Figuur 2.10 Burgerwoning aan de Zuiderlei.

D E  L E I E N
1898, Zuiderlei

Burgerwoning naar de Vlaamse neorenaissance aan de leien. De bouwaanvraag 
werd ingediend in 1898 door architect François van Hooijdonck. Een dergelijke 
stijlafwijking kwam weinig voor aan de leien en vormden hiermee een opvallende 
verschijning. De woning kent een hardstenen plint, een gevel van geel-rood 
baksteen, rondbogige ramen, een doorlopend balkon op de eerste verdieping en in 
witte steen uitgevoerde details. Met een topgevel werd de individualiteit van de 

woning benadrukt.
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Z U I D K W A R T I E R
1882, Tolstraat

Figuur 2.11 Modelwoningen in de Tolstraat.

Drie neoclassicistische modelwoningen in de Tolstraat. Door het moeilijk 
verkopen van de kavels begon de Société Anonyme du Sud d’Anvers met het 
bouwen van modelwoningen in eenheidsbebouwing van drie, waarbij de centrale 
woning extra aandacht kreeg. Om variatie in de woningen te houden werden 
door de Société Anonyme du Sud d’Anvers verschillende matrixen opgesteld 
met keuzemogelijkheden voor ornamenten waarmee de woningen verder 
geïndividualiseerd konden worden. De bouwaanvraag voor dit ensemble werd 

ingediend in 1882 door investeerder en aannemer Felix Burlet. 
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Figuur 2.12 Modelwoningen in de De Vrièrestraat

Z U I D K W A R T I E R
1879, De Vrièrestraat

Drie eclectische modelwoningen in de De Vrièrestraat. Ook dit ensemble is een 
voorbeeld van de modelwoningen die door de Société Anonyme du Sud d’Anvers 
in het Zuidkwartier werden gebouwd. De bouwaanvraag voor dit ensemble 
werd ingediend in 1879 door architect Charles Dens. Dens was verantwoordelijk 
voor het ontwerp van verschillende modelwoningen in het Zuidkwartier. Dit 
ensemble onderscheid zich van de andere modelwoningen vanwege de eclectische 

samenstelling met geveltoppen ontworpen naar de Vlaamse neorenaissance.
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Figuur 2.13 Hoekwoning op de kruising Leopold de Waelstraat - Verschansingstraat.

Z U I D K W A R T I E R
1901, Leopold de Waelstraat - Verschansingstraat

Neoclassicistische hoekwoning in het Zuidkwartier. Grote meergezinswoningen 
ontstonden aan stervormige pleinen met een horeca- of handelsfunctie op de begane 
grond. Met onder andere pilasters kreeg de gevel een verticale onderverdeling 
waarmee werd verwezen naar de klassieke bouwkunst. De bouwaanvraag werd 

ingediend in 1901 door architect Florent Verbraeken. 

In  de  Schoone Kunsten In de  Schoone KunstenCafé

VerschansingstraatHoekLeopold de Waelstraat
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Figuur 2.14 Hoekwoning op de kruising Ramstraat - Grote Beerstraat.

Z U R E N B O R G
1889, Ramstraat - Grote Beerstraat

Hoekwoning in de Dageraadsplaatsbuurt. De bouwaanvraag werd ingediend 
in 1889 door architect Albert Arnou in opdracht van Graaf de Brouchoven de 
Bergeyck, beide aandeelhouders in de Société anonyme pour la Construction de 
Maisons Bourgeoises. Arnou gebruikte de woning als modelwoning van zijn eigen 
oeuvre en voor de wijk Zurenborg. Met gevels van rode baksteen, speklagen van 
witte steen, topgevels en torentjes droegen hoekwoningen bij aan een interessant 

stadsbeeld.

Grote BeerstraatHoekRamstraat
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Figuur 2.15 Eenheidsbebouwing in de Grote Beerstraat.

Z U R E N B O R G
1889, Grote Beerstraat

Straatwand in de Dageraadsplaatsbuurt. De bouwaanvraag voor twaalf woningen 
aan de Grote Beerstraat werd ingediend in 1889 door architect Ernest Dieltiëns 
in opdracht van de Société Anonyme pour la Construction du Quartier Est d’Anvers. 
Dieltiëns ontwierp de woningen in een ensemble van eenheidsbebouwing 
waarin een aantal eclectische en neoclassicistische burgerwoningen van twee 
verdiepingen worden afgewisseld met woningen van drie verdiepingen en rijk 
gedetailleerde topgevels ontworpen naar de Vlaamse Neorenaissance. Dergelijke 
ensembles waren kenmerkend voor de negentiende-eeuwse architectuur in 

Zurenborg. 
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Figuur 2.16 Burgerwoning in de Transvaalstraat.

Art nouveau burgerwoning in de Cogels-Osybuurt. De bouwaanvraag werd 
ingediend in 1906 door architect Jacques de Weerdt in opdracht van Stella 
Talkowski. Art nouveau woningen breken definitief met de strakke vormentaal 
van het neoclassicisme door een nieuwe ontwerpbenadering gebaseerd op de 
natuur. De wit natuurstenen gevel met dubbel balkon met ijzeren smeedwerk en 
gebogen lijnen wordt bekroond door een geveltop geïnspireerd op de Lodewijk de 

XV-stijl en de Lodewijk de XVI-stijl.

Z U R E N B O R G
1906, Transvaalstraat
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Figuur 2.17 Burgerwoning in de Oostenstraat.

Art nouveau burgerwoning in de Dageraadsplaatsbuurt. De bouwaanvraag werd 
ingediend in 1907 door architect Jacques de Weerdt in opdracht van Helene 
Citroen-Cahn. Met organische vormentaal en het gebruik van verschillende 
metalen vormden de art nouveau gevels opvallende verschijningen in het laat 

negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse stadsbeeld.

Z U R E N B O R G
1907, Oostenstraat
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B I J G E B O U W E N
1886, Steenbokstraat | 1884, Grote Beerstraat

Figuur 2.18-19 Enkel en dubbel bijgebouwen (paardenstal) naar de Vlaamse neorenaissance. 
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B I J G E B O U W E N 

Het bijgebouw komt voor op diepere kavels (vanaf ongeveer 30 meter diepte) 
waardoor er voldoende ruimte overbleef voor een hof. Een diep kavel betekende 
over het algemeen vaak een goede positie in het bouwblok waardoor bijgebouwen 
werden toegepast bij de meest representatieve stadswoningen. De functie van het 
bijgebouw werd afgesteld op de grootte en positie van het kavel in het bouwblok 
en was vaak ondergeschikt aan het woonprogramma. Een paardenstal, koetshuis, 
opslagplaats en/of werkruimte waren gangbare invullingen van een bijgebouw. 
Kleinere bijgebouwen werden toegepast bij burgerwoningen (paardenstal, opslag), 
grotere bijgebouwen werden toegepast bij herenwoningen (koetshuis). Bij kavels 
die een heel bouwblok doorkruisen (•hfs 1) zorgt dit voor een schaalsprong in het 
bouwblok. De woning aan de representatieve straat met hoge en representatieve 
gevel wordt afgewisseld door een lagere, minder representatieve gevel van het 
bijgebouw aan de achterliggende straat.

Daarnaast is de verschijningsvorm van negentiende-eeuwse bijgebouwen 
opvallend. Vaak ontstond er een stijlverschil tussen de woning en het bijgebouw. 
Vooral kleinere bijgebouwen werden ontworpen naar de Vlaamse neorenaissance 
met bakstenen gevels en stenen spekbanden (•fig 2.18-2.20) wat in contrast 
staat met de strakke, gepleisterde neoclassicistische gevel van de woning. Voor 
grotere bijgebouwen behorend tot herenwoningen bleef de neoclassicistische stijl 
gebruikelijk (•fig 2.21).
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Figuur 2.20 Gevel van een bijgebouw (paardenstal met opslag) naar de Vlaamse neorenaissance. 

B I J G E B O U W E N
1880, Handelslei
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Figuur 2.21 Gevel van een neoclassistisch bijgebouw.

B I J G E B O U W E N
1890, Draakplaats

1 8 9 0
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De Lodewijk de XVI-stijl toonde in de achttiende eeuw de eerste tekenen van 
een vernieuwing van het classicisme. De stijl vormde hiermee de brug tussen 
de achttiende eeuw en het neoclassicisme van de negentiende eeuw. Met het 
neoclassicisme en later met het eclecticisme en de Vlaamse Neorenaissance putten 
architecten inspiratie uit de volledige historistische waaier van bouwkunst. De 
negentiende eeuw kan dus worden gezien als eeuw van het historisme. Het 
neoclassicistisch stadsbeeld met strakke, uniforme, gepleisterde en collectief 
geschakelde gevels veranderde langzaam in een meer afwisselend straatbeeld, 
met individueel opgevatte woningen waarbij (lokale) materialen zichtbaar werden 
gebruikt. Kenmerkend is de strikte gevelordonnantie, welke als onderlegger 
diende voor het ontwerpen van de straat. Binnen deze ordening werd elke woning 
geïndividualiseerd door een afwisseling in typologie, bouwstijl en de toepassing 
van verschillende ornamenten (•fig 2.23). 

In de negentiende eeuw werd de schoonheid van de openbare weg als element van 
algemeen belang beschouwd, de aanblik van de straat ging een steeds grotere rol 
spelen. Het neoclassicisme werd gebruikt als middel voor stadsverfraaiing, waarbij 
de esthetisering van het straatbeeld leidde tot uniforme huizenrijen met een 
zelfde gevelordonnantie. Verschillende naast elkaar gelegen woningen werden in 
overeenstemmende kleuren bepleisterd en verwerkt tot een stedenbouwkundig 

Figuur 2.22 De ontwikkeling van bouwstijlen in de negentiende-eeuwse stadswoning. Via het laat-classicisme 
naar het neoclassicisme en via het eclecticisme en de Vlaamse neorenaissance naar de art nouveau. Binnen een 
vast patroon van ordonnantie, welke de straatwand structureerde, werd elke woning geïndividualiseerd.

1800 →

CONCLUSIE
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geheel. Met drie, vier of vijf traveeën van ongeveer tweeënhalve meter breed 
werd het stadsbeeld gevormd door zeer strakke, gerangschikte en symmetrisch 
opgebouwde gevels. Vaak werden de centrale traveeën benadrukt met 
verwijzingen naar de klassieke bouwkunst (frontons boven ramen) of met een 
balkon. Dit element was een belangrijk statussymbool en representatief onderdeel 
van de gevel. Alleen de entree, gepositioneerd in een zijtravee, wijkt af van de 
symmetrische opbouw.

Met de opkomst van de Vlaamse neorenaissance stapte men af van het uniforme, 
neoclassicistische stadsbeeld. Iedere woning werd individueel opgevat om een 
boeiende en afwisselende straatwand te creëren. Vooral in Zurenborg kwam deze 
stijl tot uiting. Volledige straatwanden werden ontworpen door één architect 
waarbij een afwisseling werd gemaakt in typologie en bouwstijl. Woningen werden 
ontworpen met complexe daklandschappen bestaande uit trapgevels, torentjes en 
obelisken waardoor een boeiend stadsbeeld werd gecreëerd. Individualiteit van 
de woning werd opnieuw benadrukt en (lokale) materialen zoals rode baksteen 
en witte steen werden zichtbaar gebruikt. Aan het eind van de negentiende eeuw 
vond de overgang naar de art nouveau plaats. Met een rationele architectuur 
ontstond een vernieuwing in vormentaal, geïnspireerd op de natuur.

← 1910

0 2 4 6 8 10
m
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Figuur 2.23 (I) Chronologie van negentiende-eeuwse ornamentiek: 1870-1890.
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Figuur 2.23 (II) Chronologie van negentiende-eeuwse ornamentiek: 1890-1910.
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TYPOLOGISCH ONDERZOEK

Dit hoofdstuk onderzoekt de verschillende typologieën stadswoningen op basis 
van een getekende analyse. De analyse omvat de verschillende typologieën 
zoals geanalyseerd in hoofdstuk 1 en 2. De belangrijkste kenmerken van het 
kavel (grote, vorm, positie) en de bouwstijl hebben de selectie van types bepaald. 
Voor het onderzoek zijn zowel gesloopte als gepreserveerde types geanalyseerd. 
Burgerwoningen, herenwoningen, winkelhuizen, tussenwoningen, hoekwoningen, 
gekoppelde woningen en woningen met verschillende bouwstijlen zijn hiervoor 
onderzocht. Dit hoofdstuk stelt zich ten doel om de structuur van de negentiende-
eeuwse stadswoning te kunnen begrijpen en deze te kunnen koppelen aan het 
kavel, de gevel en het gebruik. Hierbij wordt de volgende deelvraag gehanteerd: 

Wat is de typologische structuur van de negentiende-eeuwse stadswoning in Antwerpen 
en op welke manier werd deze gebruikt?

Van elke woning zijn de significante bouwtekeningen gereconstrueerd. Hiervoor 
is gebruikt gemaakt van meerdere bronnen. De originele bouwaanvraag beperkte 
zich veelal alleen tot een geveltekening en een gedeeltelijke doorsnede. Voor een 
reconstructie van de plattegronden is vooral gebruik gemaakt van bouwaanvragen 
uit het begin van de twintigste eeuw waarbij het grootste gedeelte van de 
woningen werd uitgebreid of verbouwd. Op basis hiervan is de originele situatie 
gereconstrueerd. De woningen worden gesitueerd in de stadsplattegrond van 
1908 (G. Royers, Plan der Stad Antwerpen, 1908) om inzicht te verkrijgen in de 
originele stedenbouwkundige situatie. De reconstructies zijn verder aangevuld 
met literatuur, ansichtkaarten, inventarissen en informatie verkregen tijdens 
locatiebezoek. 

Voor de analyse zijn een aantal thema’s uitgekozen die voor elke woning worden 
onderzocht: het bouwblok, het kavel, de straatwand, de gevel, de organisatie van 
ruimten en circulatie komen voor elke woning aan bod. Daarnaast worden de 
transformaties van de woningen geanalyseerd. De conclusie bevat een reflectie op 
de karakteristiek van de negentiende-eeuwse stadswoning en een terugkoppeling 
tussen de relatie gevel en plattegrond.

Afbeelding 3.1  
Architect Joseph Martin Ryssens de Lauw, 1870. Met de entree van de woning werd een monumentale uitstraling 
nagestreefd. Fragment van de eclectische gevel met Neobarokke details van de herenwoning Louis Retsins aan 
de Handelslei.
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Figuur 3.1 Situatie van de twee burgerwoningen aan de Zuiderlei in het stedelijk weefsel van 1908.

ZUIDERLEI  172-174

De bouwaanvraag voor twee burgerwoningen aan de Zuiderlei 172-174 werd 
in 1883 ingediend door architect S. van Besten. Op twee naastgelegen kavels 
werden, gespiegeld van elkaar, twee vrijwel identieke burgerwoningen in 
eenheidsbebouwing opgetrokken. De woningen behoren tot de typische Antwerpse 
burgerwoningen van drie traveeën en drie bouwlagen, het meest voorkomende 
type in de negentiende-eeuwse uitbreiding. 

B O U W B LO K ,  S T R A A T WA N D  E N  K AV E L S

Het driehoekige bouwblok tussen de Zuiderlei (nu Amerikalei), Volkslei (nu 
Baron d’Hanislaan) en Pacificatiestraat behoort tot het verkavelingsplan van het 
Zuidkwartier en werd verkavelt in standaard diepe en smalle kavels grenzend 
aan de omliggende wegen. Hierdoor worden de straatwanden gekenmerkt 
door een aaneenschakeling van burgerwoningen met drie traveeën en drie 
bouwlagen, afgewisseld door een aantal herenwoningen met vier traveeën en 
drie bouwlagen. De straatwand grenzend aan de Zuiderlei werd in 1914 volledig 
bebouwd. De woningen op nummer 172 en 174 waren één van de eerste woningen 
die aan deze straat werden opgetrokken. Door een schakeling van eenzelfde 
typologie, bepleisterde gevels ontworpen in neoclassicistische stijl, een balkon 
gepositioneerd op de centrale travee en eenvoudige ornamentiek ontstaat een 
eenduidige, ritmische straatwand. Doordat er per woning wordt gevarieerd in 
de hoogte van de kroonlijst ontstaat een trapsgewijze straatwand, waarin iedere 
woning individueel afleesbaar is. De woningen op nummer 172-174 werden in 
eenheidsbebouwing opgetrokken en zijn hierdoor vrijwel identiek. Beide kavels 
zijn gepositioneerd in de hoek van het driehoekige bouwblok waardoor zij een 
relatief geringe diepte hebben, welke varieert tussen de 15 en 18 meter. Doordat de 
woning relatief ondiep is (11 meter) werd er voldoende ruimte overgehouden voor 
een hof. De smalle kavelbreedte van 6,25 meter resulteerde in een woning van drie 
traveeën breed. 
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G E V E L

De woningen kennen één representatieve gevel grenzend aan de Zuiderlei 
die is onderverdeeld in drie traveeën en volgt een symmetrische opbouw. Elke 
travee kent hierbij en breedte van ongeveer twee meter. De lijstgevels werden 
ontworpen in een standaard neoclassicistische stijl, voorzien van pleisterwerk 
met imitatievoegen op de begane grond, rustend op een hardstenen plint. Met 
een in hout uitgevoerde loggia op de eerste verdieping wordt de centrale travee 
benadrukt. Nummer 172 onderscheid zich van nummer 174 door een balkon op de 
tweede verdieping in het verlengde van de loggia. Rondom de typisch negentiende-
eeuwse openslaande ramen bevindt zich eenvoudige ornamentiek. Het strakke 
gevelpatroon van de gevels aan de Zuiderlei is niet zichtbaar in de hofgevel. Deze 
kent een vrije verdeling van ramen. 

RU I M T E N

De woningen hebben een zeer compacte opzet en behoren hiermee tot de kleinere 
burgerwoningen uit de negentiende eeuw. De organisatie van ruimten volgt een 
simpele opzet: een grote kamer grenzend aan de Zuiderlei en een kleinere kamer 
naast hal met trap aan de zeide van het hof. Het relatief kleine oppervlak van de 
ruimten wordt gecompenseerd met hoge plafonds, waardoor elke kamer ruimtelijk 
wordt ervaren. De plafondhoogte neemt af per verdieping van 4 meter op de begane 
grond tot 3,5 meter op de tweede verdieping. Het souterrain heeft de kleinste interne 
hoogte van 2,3 meter, deed dienst als personeelsruimte en wordt voorzien van 
daglicht via ramen op straatniveau. Het is opgebouwd uit een kolenkelder, keuken 
en een spreekkamer. De begane grond is de meest representatieve verdieping met 
een salon grenzend aan de Zuiderlei en eetkamer grenzend aan het hof welke 
worden gescheiden door vier rijk gedetailleerde, openslaande deuren (•fig 3.2). Op 
de eerste verdieping bevindt zich de familiekamer met loggia aan de straatzijde 
en de ouderslaapkamer aan de hofzijde. De tweede verdieping is voorzien van 
kinderkamers en de zolder deed dienst als verblijfplaats voor de bedienden. De 
verticale opbouw zorgde hiermee voor een scheiding in sociale positie en functie. 

C I RC U L A T I E

Bij de bestudering van de circulatie zijn twee dingen van belang. Ten eerste staan 
de representatie kamers in verbinding met elkaar door middel van openslaande 
deuren en ten tweede zijn alle vertrekken met zowel de gang als met elkaar 
verbonden, waardoor een rondgang door de woning mogelijk wordt. Hierdoor 
konden bedienden en bewoners zich onafhankelijk van elkaar door de woning 
bewegen. Alleen de zolder vormt hierop een uitzondering, wat is te verklaren door 
de functie als verblijfplaats voor bedienden. 
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De circulatie start na binnenkomst met de inkom. Deze kleine hal overbrugt het 
hoogteverschil met de straat naar de verhoogde begane grond (bel etage) en via 
een rijk gedetailleerde deur (•fig 3.3) komt men in de vestibule met trappenhuis 
en doorgang naar het hof. Vervolgens bevindt zich op elke verdieping het 
trappenhuis en de toegangen tot beide kamers. Het verticale transport bestaat uit 
een bordestrap met op het bordes uitzicht naar het hof en op de verdieping een 
looplijn naar de belangrijkste kamer grenzend aan de Zuiderlei.

T R A N S F O R M A T I E S

Door een gebrek aan ruimte en sanitaire voorzieningen werd in 1913 een 
bouwaanvraag aangevraagd voor het uitbreiden en herstructureren van de 
woning op nummer 172 voor rekening van de toenmalige bewoner meneer Lamot. 
De ingreep bestond uit het herinrichten van de kelder en de begane grond, de 
toevoeging van een tussenverdieping en het uitbreiden van de eerste verdieping. De 
kelder werd uitgebreid en voorzien van een voorraadkelder, een kleine kamer, een 
toilet en de keuken werd vergroot en in verbinding gebracht met de spreekkamer. 
De begane grond werd uitgebreid met een veranda en een extra kamer. Een 
tussenverdieping werd toegevoegd in het verlengde van de trap en werd voorzien 
van een toilet en een extra kamer. Een met zuilen geflankeerde doorgang gaf 
toegang tot deze tussenverdieping (•fig 3.4). Daarnaast werd de hoofdslaapkamer 
op de eerste verdieping uitgebreid met een badkamer. Bij de vergroting hoorde ook 
een wijziging van de ramen aan de achtergevel, de voorgevel bleef ongewijzigd. Na 
de verbouwing in 1913 is de woning vrijwel ongewijzigd gebleven tot aan heden.

Figuur 3.2 Deur tussen salon en 
eetkamer. 

Figuur 3.3 Deur tussen inkom en 
vestibule. 

Figuur 3.4 Doorgang naar 
tussenverdieping.
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Figuur 3.5 Straatgevels van de twee burgerwoningen aan de Zuiderlei.

Z U I D E R L E I  1 7 2 - 1 7 4
1883
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Figuur 3.6-3.7 Souterrain - begane grond.

Z U I D E R L E I  1 7 2 - 1 7 4
1883
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Figuur 3.8-3.10 Eerste verdieping - tweede verdieping - zolder.

Z U I D E R L E I  1 7 2 - 1 7 4
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Figuur 3.11 Langsdoorsnede over centrale travee.

Z U I D E R L E I  1 7 2 - 1 7 4
1883
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Figuur 3.12-3.13 Souterrain - begane grond.

Z U I D E R L E I  1 7 2 - 1 7 4
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Figuur 3.14-3.15 Eerste verdieping - tweede verdieping.

Z U I D E R L E I  1 7 2 - 1 7 4
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Figuur 3.16 Situatie van de herenwoning aan de Handelslei in het stedelijk weefsel van 1908.

HANDELSLEI  74

De bouwaanvraag voor een herenwoning aan de Handelslei 74 werd in 1871 
ingediend door architect Louis Durieux. Durieux ontwierp de woning voor eigen 
gebruik en gebruikte hem als architectenwoning. Het is aannemelijk dat de 
woning werd bewoond door Durieux, zijn familie en een aantal bedienden. De 
woning behoort tot de typische Antwerpse herenwoning met vier traveeën en drie 
bouwlagen zoals deze vaak werd toegepast langs de Leien. 

B O U W B LO K ,  S T R A A T WA N D  E N  K AV E L

De Leien werden gerealiseerd op het tracé van de Spaanse omwalling (•hfs 1). 
Dit gebeurde door aan beide zijden een strook met rechthoekige bouwblokken te 
plaatsen. Een enkel bouwblok vormt hierop een uitzondering. De afbakening van 
de Handelslei (nu Italiëlei) ter hoogte van de Paardenmarkt gebeurde niet door 
voor het bestaande bouwblok een nieuw bouwblok te plaatsen, maar door tegen 
de bestaande Middeleeuwse structuur een nieuwe strook bebouwing te realiseren. 
De bestaande structuren in dit bouwblok, zoals onder andere een begijnhof, 
werden hierbij behouden en nieuwe kavels werden tegen de bestaande bebouwing 
aan geplaatst (•fig 3.17-3.18). Het kavel van nummer 74 grenst hierdoor met de 
achterkant aan het begijnhof. Door de brede verkaveling aan de zijde van de 
Leien ontstaan hier met name herenwoningen van vier traveeën, drie bouwlagen 
en neoclassicistische gevels. Door een variërende hoogte van de kroonlijst van 
naastgelegen woningen ontstaat een trapsgewijze straatwand. De herenwoning 
op nummer 74 werd gebouw op een kavel van 10,5 meter breed en 31 meter diep. 
Hoewel het kavel relatief diep is, werd deze niet voorzien van een bijgebouw maar 
werd er gekozen voor een diep hof (13 meter).
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Figuur 3.17 Het bouwblok tussen de  Handelslei en de Paardenmarkt in 1853. 
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Bebouwing, bestaand

Bebouwing, nieuwFiguur 3.18  Het bouwblok tussen de  Handelslei en de  Paardenmarkt in 1908. 
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G E V E L

De gevel volgt het typische ritme van de negentiende-eeuwse stadswoning met 
een strakke onderverdeling in traveeën en een symmetrische opbouw.  De gevel 
bestaat uit vier traveeën waarbij elke travee een breedte van 2,6 meter heeft. 
De gepleisterde lijstgevel, met imitatievoegen op de begane grond rust op een 
hardstenen plint, met hierin de openingen voor de ramen van het souterrain. 
Daar waar de traveeën met ramen een verticale ritme benadrukken, onderstrepen 
kordonlijsten, doorlopende dorpels, houten schrijnwerk en een houten kroonlijst 
op consoles een horizontaal ritme. De centrale travee wordt benadrukt met een 
simpel, ijzeren balkon. Rondom de ramen worden kleine, uitspringende delen 
voorzien van decoratie motieven. Daarnaast hebben de ramen op de verdiepingen 
een gedetailleerd ijzeren hekwerk. Een fragment van de straatgevel (•fig 3.19) toont 
de typische plasticiteit van deze negentiende-eeuwse neoclassicistische gevel. 

RU I M T E N 

Zoals gebruikelijk bevindt de entree zich in een zijtravee. Een grote dubbele 
deur geeft toegang tot de inkom, waar een trap het hoogteverschil met de 
straat overbrugt. De enfilade van representatieve ruimten (salon, eetkamer en 
veranda) wordt toegepast aan de linkerzijde van de woning over een breedte van 
twee traveeën. Hierdoor ontstaat er extra ruimte naast deze enfilade die aan de 
straatzijde werd voorzien van een kabinet (waarschijnlijk gebruikt als kantoor van 
Durieux) welke met twee openslaande deuren in verbinding staat met de salon. 
Achter de trap bevindt zich een dienstkamer die werd gebruikt door de bedienden. 
Op de eerste verdieping geeft een centrale hal toegang tot de meeste  ruimten. Aan 
de rechterzijde bevinden zich een kast en een kleine kamer grenzend aan het hof. 
Twee salons grenzend aan de straatzijde staan in verbinding met elkaar door twee 
openslaande deuren en maken beide gebruik van het balkon. De enfilade van de 
begane grond wordt doorgezet op de verdieping met een salon, hoofdslaapkamer 
en opfriskamer welke van elkaar kunnen worden afgesloten door middel van 
openslaande deuren. Het is aannemelijk dat met de opfriskamer een boudoir 
wordt bedoeld waar de vrouw des huizes zich kon terugtrekken en dat één van 
de salons werd gebruikt als bibliotheek/herenkamer voor de heer des huizes. De 
tweede verdieping volgt in grote lijnen de structuur van de eerste verdieping 
waarbij alle kamers in verbinding staan met de centrale hal. Waarschijnlijk 
werden de bovenste twee verdiepingen voorzien van kleinere kamers geschikt 
voor de bedienden. De woning kent, op een kleine toilet in het souterrain na, geen 
sanitaire voorzieningen. 
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Het souterrain deed dienst als atelier van de woning en kent verschillende ruimten 
die in open verbinding staan met elkaar. Het is bereikbaar via de centrale trap die 
uitkomt in een vestibule met toegang tot twee kamers (waarschijnlijk gebruikt als 
woonkamers van de bedienden), een kolenkelder en een doorgang die leidt naar 
de keuken. Daarnaast is het souterrain toegankelijk via het hof. Een trap leidt naar 
een kleine hal die toegang geeft tot de keuken en een toilet. De functie van het 
souterrain als verblijfplaats van de bedienden leidt tot een interne hoogte van 2,5 
meter. Ramen op straatniveau voorzien de kamers aan de straatzijde van daglicht 
terwijl een groot raam de keuken voorziet van daglicht aan de hofzijde. 

C I RC U L A T I E 

Doordat de trap niet in het verlengde van de inkom ligt, maar wordt verplaatst 
naar een centrale travee, ontstaan links van de trap grote representatieve ruimtes 
met een breedte van twee traveeën en rechts van de trap kleinere ruimtes met 
een breedte van één travee. Hierdoor ontstaat er op de begane grond een grotere, 
representatieve hal waarop de representatieve ruimten worden ontsloten. In het 
verlengde van de inkom ligt, via een garderobe, de toegang tot het hof.  Op de 
begane grond en eerste verdieping is door het vele aantal deuren een rondgang 
door de representatieve kamers mogelijk. Op de tweede verdieping beperkt de 
rondgang zich tot de twee representatieve kamers aan de straatzijde. Daarnaast 
kunnen de bedienden via de keldertrap naar de dienstkamer op de begane grond, 
om zo op de meest representatieve verdieping zoveel mogelijk gescheiden te blijven 
van de bewoners. 

Figuur 3.19 Plasticiteit. Fragment over de gevel aan de Handelslei, derde verdieping en dakrand.
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Figuur 3.20 Straatgevel van de herenwoning aan de Handelslei.
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Figuur 3.21 Souterrain.
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Figuur 3.22 Begane grond.
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Figuur 3.23 Eerste verdieping.
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Figuur 3.24 Tweede verdieping.
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Figuur 3.25 Langsdoorsnede over rechter centrale travee.
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Figuur 3.26-3.27 Tweede verdieping (1930) - tweede verdieping (1956).
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T R A N S F O R M A T I E S

In de twintigste eeuw werd de woning tweemaal getransformeerd. De eerste 
transformatie in 1930 was gering en beperkte zich tot het toevoegen van een 
kleine lift, een badkamer op de eerste verdieping en een kabinet op de tweede 
verdieping. In 1956 werd de woning opgekocht door de eigenaren van nummer 
72, het zeemanshuis Stella Maris. Dit zeemanshuis richtte zich op de ziekenzorg 
en de opvang van familieleden van omgekomen zeemannen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In het midden van de twintigste eeuw had dit zeemanshuis een te 
kort aan ruimte en de woning op nummer 74 werd gebruikt om het aantal kamers 
te vergroten. De begane grond en eerste verdieping bleven relatief ongewijzigd en 
werden enkel gekoppeld aan nummer 72. Op de tweede en derde verdieping werd 
de trap verwijderd en werd de woning alleen nog maar toegankelijk via nummer 
72. De interne structuur werd volledig gesloopt en vervangen door een aantal 
kamers met eigen badkamer gespiegeld over een centrale gang. Daarnaast werd een 
nieuwe verdieping toegevoegd, terugliggend ten opzichte van de oorspronkelijke 
gevellijn. De, voor het grootste gedeelte, intact gebleven straatgevel vermoed nu 
nog een onaangetaste herenwoning, daar waar de interne structuur volledig is 
gewijzigd. De sequentie van deze transformaties wordt inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van de plattegrond van de tweede verdieping (•fig 3.26-3.27).
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Figuur 3.28 Situatie van de herenwoning aan de Kunstlei in het stedelijk weefsel van 1908.

KUNSTLEI  79  +  RUBENSLEI  12-14

De bouwaanvraag voor een herenwoning aan de Kunstlei 79 werd in 1881 
ingediend door architect Pieter Jan August Dens voor rekening van Adolf Deppe 
(1834-1887). Deppe was rechter bij het handelstribunaal en eigenaar van de door 
hem opgerichte rederij Armement Deppe. Dat de woning werd gebouwd door een 
zeer kapitaal krachtige bewoner reflecteert zich in de plattegrond en gevel, welke 
afwijken van de negentiende-eeuwse standaard. Hiermee kon Deppe zijn rijkdom 
etaleren aan de buitenwereld. De woning is hierdoor een exceptionele type: een 
dergelijk grote herenwoning komt slechts een enkele keer voor aan de Leien. 

Op drie achtergelegen kavels aan de Rubenslei werden in 1891 in opdracht 
van de weduwe van Adolf Deppe drie burgerwoningen ontworpen, eveneens 
door Dens. De woningen werden door de weduwe van Deppe gebruikt als 
vastgoedinvestering. Het ensemble sluit aan bij de typologie van de typisch 
negentiende-eeuwse burgerwoning. De centrale woning kreeg extra aandacht 
doordat deze werd ontworpen naar de Vlaamse neorenaissance, daar waar de 
twee identieke zijwoningen werden ontworpen naar het neoclassicisme (•fig 3.35-
3.36). Eén van de zijwoningen werd in de twintigste eeuw gesloopt en vervangen 
door een appartementsgebouw. Dens ontwierp zowel de herenwoning als de drie 
burgerwoningen aan het einde van zijn carrière en na zijn stadsbouwmeesterschap 
van Antwerpen (1863-1880).

B O U W B LO K ,  S T R A A T WA N D  E N  K AV E L

Het kavel van nummer 79 bevindt zich in een zeer groot bouwblok tussen de 
Kunstlei (nu Frankrijklei), Maria-Theresialei, Rubenslei (aan het Stadspark)  en 
Louiza-Marialei. Grenzend aan de Kunstlei (de meest representatieve straat) 
werden met name brede kavels gerealiseerd die werden bebouwd met statige 
herenhuizen. Aan de Rubenslei werden deze grotere kavels opgeknipt en bebouwd 
met kleinere burgerwoningen. Hierdoor is in de bebouwing van het blok de 
hiërarchie van de omliggende straten af te lezen. Nummer 79 is ingeklemd tussen 
twee kleinere, neoclassicistische burgerwoningen waardoor de brede, eclectische 
gevel van de herenwoning extra opvalt. Het kavel van nummer 79 behoort tot 
een van de grootste kavels aan de Leien en kent een breedte van 20 meter en 
een diepte van 54,5 meter. Hierdoor werd naast de herenwoning een bijgebouw 
met paardenstallen gerealiseerd. De exacte plattegrond van dit bijgebouw is niet 
bekend, enkel een contour op de stadsplattegrond van 1908. In de situatietekening 
is een interpretatie van dit bijgebouw weergegeven die de mogelijke indeling 
reconstrueert. Door de breedte van het kavel werd er naast de woning een drie 
meter brede doorgang gerealiseerd waarmee koetsen en paarden direct toegang 
hadden tot het hof met bijgebouw. 

Poortdoorgang

Bijbehorende burgerwoningen

Entree woning
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Afbeelding 3.2 
Fragment van de gevel grenzend aan de Kunstlei na transformatie in 1919.
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Afbeelding 3.3 
Twee van de drie burgerwoningen die op de achterliggende kavels, grenzend aan de Rubenslei, door de weduwe 

van Deppe werden gerealiseerd (•fig 68-69).
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G E V E L

Afgaande op de breedte van het kavel en de standaard breedte van een travee 
wordt een woning van acht traveeën verwacht. Echter, de gevel onderscheidt zich 
naast bouwstijl ook in structuur. De gevel is opgedeeld in drie traveeën met een 
breedte van 5,6 meter, volledig uitgewerkt in natuursteen, waarvan de centrale 
travee naar voren springt. Aan de centrale travee is het meeste aandacht besteed. 
Op de begane grond een rondboogpoort tussen gecanneleerde, ronde zuilen 
welke de loggia op de eerste verdieping ondersteunen. De loggia kent drie smalle, 
rondbogige openingen en is versierd met pilasters, zuilen en fries. In het verlengde 
van deze loggia bevindt zich op de tweede verdieping een balkon met balustrade 
en rondbogige opening tussen pilasters. De centrale travee wordt beëindigd met 
een geveltop geïnspireerd op de Vlaamse neorenaissance, met klein balkon tussen 
pilasters, vleugelstukken, fronton en topornament. Voor het dak werd niet gekozen 
voor een standaard zadeldak, maar voor een schilddak afgewerkt met leien. 

Doordat de gevel symmetrisch is opgebouwd zijn beide zijtraveeën identiek. 
Deze bestaan op de begane grond uit een hardstenen plint, en door twee zuilen 
opgedeelde ramen. Op de eerste verdieping bevinden zich twee rondbogige ramen 
met een gebogen fronton steunend op twee zuilen. De tweede verdieping kent 
een driedeling gevormd door gekoppelde rondbogige vensters tussen zuilen. In het 
schilddak worden de zijtraveeën afgewerkt met een oeil-de-boeuf.  

RU I M T E N

Door het brede kavel werd het mogelijk om de plattegrond ruim op te zetten 
waardoor elke verdieping bestaat uit grote representatieve ruimten gepositioneerd 
rondom een centrale hal. Na binnenkomst via een zeer royale ontvangsthal, 
afgewerkt met natuursteen en geflankeerd door zuilen, wordt het hoogteverschil 
met het straatniveau overbrugt. De inkom geeft toegang tot een grote hal vanuit 
waar de meest representatieve ruimte worden ontsloten. Daarnaast bevindt zich 
in deze hal de grand escalier, de hoofdtrap. In het verlengde van de inkom bevindt 
zich de eetkamer, die wordt verlicht via het hof. Via de escalier de service, gelegen 
naast de eetkamer, konden bedienden onafhankelijk van de bewoners door het 
huis bewegen. In de linker zijtravee bevindt zich een enfilade van drie kamers. In 
de bouwaanvraag worden deze kamers niet benoemd. Doordat de eetkamer zich 
in het verlengde van de inkom bevindt is het aannemelijk dat deze enfilade bestaat 
uit twee salons uitkomend in een veranda. Hierbij kan worden gedacht aan een 
ochtend- en middagsalon of twee ontvangstsalons. In de rechter zijtravee bevindt 
zich het kantoor van Deppe aan de straatzijde en een kantoor voor de bedienden 
aan de hofzijde. De ruimtelijkheid van de begane grond wordt benadrukt door het 
vijf meter hoge plafond. 

Via de grand escalier komt men in de hal van de eerste verdieping die aan de 
straatzijde overgaat in een loggia. In de linker zijtravee bevindt zich een enfilade 
met bibliotheek aan de straatzijde, een boudoir en hoofdslaapkamer aan de 
hofzijde. Naast deze hoofdslaapkamer bevinden zich de badkamers voor de heer 
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en vrouw des huizes. Deze ruimtes zijn via de escalier de service direct toegankelijk. 
In de rechter zijtravee bevindt zich een salon aan de straatzijde en de badkamer 
van de bedienden aan de hofzijde.  De tweede verdieping deed dienst als slaap- en 
gastenverdieping. Naast de escalier de service bevindt zich een gastenkamer met 
eigen badkamer en verder is de verdieping ingevuld met slaap- en zitkamers. Een 
plattegrond van de bovenste verdiepingen ontbreekt. Wel duidelijk is dat de grand 
escalier niet doorloopt naar de bovenste verdiepingen, waardoor het aannemelijk 
is dat de escalier de service doorloopt en dat deze verdiepingen werden gebruikt als 
verblijfplaats voor de bedienden.

Het souterrain stond volledig in het teken van de bedienden en is toegankelijk via 
de escalier de service die uitkomt in een doorgang die toegang geeft tot de keuken 
en een vestibule. Via de vestibule is de woonkamer van de bedienden toegankelijk. 
De doorgang leidt naar een naaikamer, een provisiekelder, een bierkelder en 
twee bijkeukens die in verbinding staan met de keuken. De ruimte onder de 
poortdoorgang werd gebruikt als kolenkelder. Het opvallend hoge souterrain (drie 
meter) maakt het mogelijk om de keuken, bijkeukens, naaikamer en woonkamer te 
voorzien van grote ramen op straatniveau waardoor deze ruim worden verlicht. 

C I RC U L A T I E

Bij bestudering van de circulatie springen meerdere elementen in het oog. De 
grand escalier en centrale hal spelen hierin een belangrijke rol, waarmee de meest 
representatieve ruimten worden ontsloten. Doordat de grand escalier zich niet in 
het verlengde van de inkom bevind ontstaat er een directe loop- en zichtlijn naar 
de eetkamer waarmee het aanzien van deze ruimte wordt vergroot. Daarnaast 
is de toepassing van de escalier de service uniek voor de onderzochte woningen. 
Deze trap maakte een onafhankelijk transport tussen bedienden en bewoners 
in verticale zin mogelijk, daar waar een rondgang zorgt voor een horizontaal 
onafhankelijke stroom. De breedte van het kavel is hierin een belangrijke 
factor in de totstandkoming van deze trap. De woning kent daarnaast zeer veel 
deuren, meer dan de andere onderzochte woningen. Zo kent de eetkamer wel 
vijf toegangsdeuren. Naast een rondgang kan de eetkamer hierdoor ook worden 
geschakeld met de naastgelegen kamers. 

T R A N S F O R M A T I E

In 1919 werd een bouwaanvraag aangevraagd door meneer Scheidt van den Abeele 
(waarschijnlijk de toenmalige bewoner) voor het vergroten van de woning.  Naast 
een aantal kleine interne veranderingen (toilet op de begane grond) werd de ruimte 
boven de poort die leidt naar het hof opgevuld (•afb 3.2) met een aantal kleinere 
slaap- en badkamers en op de tweede verdieping een kleine daktuin. Daarnaast 
werd de escalier de service vanaf de tweede verdieping verplaatst naar deze travee. 
De voorgevel bleef, op een wijziging van de ramen in de zijtraveeën op de eerste 
verdieping na, ongewijzigd. 
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Figuur 3.29 Straatgevel van de herenwoning aan de Kunstlei.
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Figuur 3.30 Soutterain.
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Figuur 3.31 Begane grond.
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Figuur 3.32 Eerste verdieping.
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Figuur 3.33 Tweede verdieping.

K U N S T L E I  7 9
1881

35. Hal 
36. Slaapkamer 
37. Kabinet (Inloopkast) 
38. Salon 
39. Gastenkamer 
40. Badkamer 
41. Badkamer bedienden 
42. Grand escalier 
43. Escalier de service 

35.37.

36.

41.

39.40. 43.

42.

39.

38.

38.



125Ty p o l o g i s c h  o n d e rzo e k

0 1 2 3 4 5
m

Figuur 3.34 Langsdoorsnede over de centrale travee.

K U N S T L E I  7 9
1881
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R U B E N S L E I  1 1  +  1 3
1891

Figuur 3.35 Straatgevel van een zijwoning aan de Rubenslei.
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R U B E N S L E I  1 2
1891

Figuur 3.36 Straatgevel van de middenwoningen aan de Rubenslei.
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Figuur 3.37 Situatie van de gekoppelde burgerwoning aan de Leopold de Waelstraat in het stedelijk weefsel van 
1908.

De bouwaanvraag voor een gekoppelde burgerwoningen aan de Leopold de 
Waelstraat 17 werd in 1899 ingediend door architect Constant de Laet. Uit de 
bouwaanvraag is af te leiden dat de woning is opgedeeld in drie eigendommen. 
Op de begane grond en eerste verdieping werd een burgerwoning gerealiseerd, 
de eerste en tweede verdieping werden elk voorzien van een appartement. Naast 
de woning werd op het kavel een bijgebouw gerealiseerd welke dienst deed als 
magazijn. De gekoppelde of geschakelde burgerwoning komt met enige regelmaat 
voor in het Zuidkwartier en aan de Leien. 

B O U W B LO K ,  S T R A A T WA N D  E N  K AV E L

Op het verkavelingsplan van het Zuidkwartier uit 1875 doorkruist de Volkstraat de 
volledige wijk van noordoost naar zuidwest. In 1894 werd het zuidelijke gedeelte 
van de straat benoemd tot de Leopold de Waelstraat. De Leopold de Waelstraat is 
een belangrijke straat in het Zuidkwartier en fungeert als een verbindingsader en 
lange zichtas welke in het noorden via de Volkstraat overgaat in de Nationalestraat. 
Doordat de straat een belangrijke rol speelt in de hiërarchie van het Zuidkwartier 
is deze breder dan de verbindingswegen (23 meter), wordt deze onderbroken door 
pleinen (waarvan de Lambermontplaats werd voorzien van een groot standbeeld), 
kennen belangrijke gebouwen hun monumentale gevel aan de straat (Museum 
voor de Schone Kunsten Antwerpen) en werden de woningen aan de straat hoger 
opgetrokken. 

Het driehoekige bouwblok tussen de Leopold de Waelstraat, de Graaf van 
Hoornestraat en de Kasteelstraat werd verkavelt in standaard diepe en smalle 
kavels. Hierdoor worden de straatwanden gekenmerkt door een aaneenschakeling 
van burgerwoningen met drie traveeën. Aan de Graaf van Hoornestraat en de 
Kasteelstraat werden de woningen uitgevoerd met één of twee verdiepingen, aan 
de Leopold de Waelstraat werden de woningen uitgevoerd met drie verdiepingen. 
Het merendeel van de straatwand kent gevels ontworpen in een neoclassicistische 
bouwstijl. In het noorden van het bouwblok wordt  dit afgewisseld door vier 
winkelhuizen ontworpen in eenheidsbebouwing met eclectische gevels. De 
gekoppelde burgerwoning op nummer 17 werd opgenomen in een collectief 
geschakelde rij van burgerwoningen met eenzelfde hoogte van de kroonlijst. De 
woning werd gebouwd op een kavel met een breedte van 8,2 meter en een diepte 
variërend tussen de 20,5 en 22,5 meter. De breedte van het kavel resulteert in 
een woning van vier traveeën, waardoor deze zich onderscheid in de straatwand. 
Het diepe kavel maakte de toepassing van een bijgebouw mogelijk, zonder teveel 
ruimte voor een hof te verliezen. 

LEOPOLD DE WAELSTRAAT 17
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G E V E L

De representatieve gevel grenzend aan de Leopold de Waelstraat is onderverdeeld 
in vier traveeën, waarbij elke travee een breedte kent van ongeveer twee meter. De 
neoclassicistische lijstgevel werd voorzien van pleisterwerk met imitatievoegen op 
de begane grond, rustend op een hardstenen plint. Beide zijtraveeën zijn voorzien 
van een identieke entree. Met een balkon op de eerste en tweede verdieping worden 
de centrale traveeën benadrukt. Onder de meeste ramen wordt een hekwerk 
van kleine kolommen toegepast als decoratief element en rondom de kozijnen 
ontstaat een eenvoudige ornamentiek. Het bijgebouw, gerealiseerd achter op het 
kavel, werd opgetrokken naar de Vlaamse neorenaissance met rood metselwerk, 
rondbogen boven de ramen en een trapgevel en onderscheid zich hierdoor van de 
woning (•fig 3.38). 

RU I M T E N

De woning kent geen verhoogde begane grond doordat een souterrain met 
verblijfsfunctie niet noodzakelijk was. De kelder kent hierdoor een beperkte 
hoogte van 1,85 meter. Ramen bevinden zich onder straatniveau en dienden meer 
voor ventilatie dan voor het voorzien in daglicht. De kelder is verdeeld in twee 
aparte delen. Het linker gedeelte deed dienst als algemene kelder bestaande uit 
een kolenkelder, provisiekelder en een verwarmingskelder, het rechter gedeelte 
behoorde tot de burgerwoning en de verwarmingskelder werd hier vervangen 
door een wijnkelder.

De rechter entree bied toegang tot de burgerwoning op de begane grond en eerste 
verdieping. Langs de gang bevindt zich een enfilade van representatieve ruimten 
(salon, eetkamer en veranda) welke van elkaar kunnen worden gescheiden door 
middel van openslaande deuren. De veranda wordt extra verlicht door een 
daklicht. Aan het einde van de gang bevindt zich de keuken, die is gekoppeld aan 
de veranda, en die via een toilet toegang geeft tot het hof. Op de eerste verdieping 
bevinden zich drie kamers. De bouwaanvraag maakt geen onderscheid in functies 
en benoemd de drie ruimten als kamer. Het is aannemelijk dat deze bestaan uit een 
salon/zitkamer en twee slaapkamers. Op een tussenverdieping in het verlengde 
van de trap bevinden zich een klein toilet en badkamer.

De plattegrond van een appartement volgt in grootte lijnen de opzet van de eerste 
verdieping van de burgerwoning. De rechter trappenzaal wordt hier vervangen 
voor een keuken, die in verbinding staat met een toilet aan de zijde van het hof. 
De drie overige ruimten worden in de bouwaanvraag benoemd als kamer.  Het is 
aannemelijk dat deze ruimtes bestaan uit een salon, eetkamer en slaapkamer, de 
driedeling die bij kleinere woningen vaak werd toegepast. Of de woning permanent 
werd bewoond door bedienden is onbekend. Het ontbreken van een souterrain 
met verblijfsfuncties voor bedienden duid erop dat deze niet permanent aanwezig 
waren. 
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C I RC U L A T I E

De onderverdeling van de woning in meerde eigendommen zorgt voor een 
aanpassing in de organisatie van de plattegrond. Waar op basis van de gevel twee 
gelijkvormige entrees worden verwacht, hebben deze in de plattegrond een andere 
opzet. De linker entree is de algemene entree. Via een inkom bereikt men een 
trappenzaal waarmee de bovengelegen appartementen worden ontsloten. Langs 
de trap loopt de gang door naar het hof met bijgebouw. De rechter entree behoort 
tot de burgerwoning. Via een vestibule is de salon toegankelijk en komt men in de 
trappenzaal. Net zoals de burgerwoning aan de Zuiderlei kent deze woning een 
groot aantal deuren, waardoor elke ruimte met elkaar in verbinding staat en een 
rondgang door de woning mogelijk is.

Figuur 3.38 Gevel van het bijgebouw naar de Vlaamse neorenaissance gezien vanaf het hof. 
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Figuur 3.39 Straatgevel van de gekoppelde burgerwoning aan de Leopold de Waelstraat.

L E O P O L D  D E  W A E LS T R A AT  1 7
1899
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Figuur 3.40-3.41 Kelder - begane grond.

L E O P O L D  D E  W A E LS T R A AT  1 7
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Figuur 3.42-3.43 Eerste verdieping - tweede/derde verdieping.

L E O P O L D  D E  W A E LS T R A AT  1 7
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Figuur 3.44 Langsdoorsnede over linker centrale travee

L E O P O L D  D E  W A E LS T R A AT  1 7
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Figuur 3.45-3.46 Eerste verdieping - tweede/derde/vierde verdieping.

L E O P O L D  D E  W A E LS T R A AT  1 7
1935
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T R A N S F O R M A T I E S

Een bouwaanvraag voor een uitbreiding en functieverandering van het 
bijgebouw tot een kantoor werd aangevraagd in 1920 door de toenmalige bewoner 
meneer van Roy. Het bijgebouw werd met 1,5 meter vergroot in de richting 
van het hof, de verdiepingshoogte werd vergroot en de gevel met geveltop naar 
Vlaamse neorenaissance werd gesloopt. Daarnaast veranderde de functie van 
magazijn naar kantoor. In 1935 werd door dezelfde bewoner een uitgebreidere 
bouwaanvraag ingediend voor het toevoegen van een nieuwe verdieping, een 
herstructurering van de bestaande verdiepingen en het toevoegen van een 
lift. De begane grond bleef nagenoeg ongewijzigd, alleen werd  aan de linker 
trappenzaal een kleine lift toegevoegd. De eerste verdieping werd uitgebouwd 
met een keuken en een slaapkamer, wat ten koste ging van het daklicht boven de 
veranda. Tussen de bestaande drie kamers werd een nieuwe doorgang gemaakt 
en een aantal deuren werd verwijderd. Op de verdiepingen werd de keuken via 
een doorgang in verbinding gebracht met de trappenzaal en werden verschillende 
deuren verwijderd. Een nieuwe verdieping werd toegevoegd die de structuur van 
de bestaande verdiepingen volgt. Deze verdieping werd niet geïntegreerd in het 
bestaande gevelbeeld waardoor meteen duidelijk wordt dat dit een toevoeging 
is. Na de verbouwing in 1935 is de woning vrijwel ongewijzigd gebleven tot aan 
heden.

Figuur 3.47 Begane grond bijgebouw na transformatie.
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Figuur 3.48 Situatie van het hoekpand met naastgelegen winkelhuizen aan de Brederodestraat - Gelijkheidstraat 
in het stedelijk weefsel van 1908.

BREDERODESTRAAT 107 
+  GELIJKHEIDSTRAAT 1-3

Wanneer en door wie de bouwaanvraag voor een ensemble van een 
meergezinswoning en twee winkelhuizen in het Zuidkwartier werd aangevraagd 
is onbekend. Het bouwjaar en de architect van de woningen kunnen in geen enkel 
document worden achterhaalt. Op de stadsplattegrond van 1887 zijn de woningen 
niet zichtbaar, ze verschijnen voor het eerst op de stadsplattegrond van 1908. 
Hieruit kan worden afgeleid dat het ensemble is gebouwd in de periode tussen 
1887 en 1908. De meergezinswoning behoort tot de typisch negentiende-eeuwse 
hoekwoning in het Zuidkwartier met een handelsfunctie op de begane grond en 
appartementen op de verdiepingen. De twee naastgelegen winkelhuizen zijn een 
voorbeeld van een typologie die werd toegepast langs winkelstraten.

B O U W B LO K ,  S T R A A T WA N D  E N  K AV E L S

Op het verkavelingsplan van het Zuidkwartier uit 1875 is de Brederodestraat een 
rechte verbindingsas die de wijk van noord naar zuid doorkruist. Ten noorden van 
de Zuiderlei (nu Amerikalei) gaat de straat over in de Verbondstraat. Oorspronkelijk 
hield de Brederodestraat op bij het Kielse Vest bij de Brialmontomwalling maar 
deze werd in 1969 verlengd tot aan de Singel. De straat speelt een belangrijke rol in 
de hiërarchie van het Zuidkwartier is daardoor breder dan de verbindingswegen 
(17 meter) en wordt deze onderbroken door kleine pleintjes. De woningen 
aan de Brederodestraat werden hierdoor ook voorzien van meer detail in het 
gevelbeeld door de toepassing van onder andere balkons en sierpleisterwerk en 
de neoclassicistische stijl werd afgewisseld met enkele woningen ontworpen naar 
de Vlaamse neorenaissance. In de zijstraten (onder andere de Gelijkheidstraat) 
kennen de woningen vlak gepleisterde gevels met weinig details en komt een 
balkon niet voor. 

Het bouwblok tussen de Brederodestraat, Gelijkeidstraat, Balansstraat en 
Belegstraat werd verkaveld  in standaard smalle en diepe kavels. Aan de zijde 
van de Brederodestraat ontstaan met name standaard burgerwoningen van drie 
traveeën en drie verdiepingen. Door de verschillende hoogte van de kroonlijsten 
ontstaat een trapsgewijze straatwand, waardoor de woningen individueel 
afleesbaar zijn. Twee identieke winkelhuizen werden gerealiseerd op twee kleine 
kavels grenzend aan de Gelijkheidstraat van 5,8 breed en 11 meter diep. Op de hoek 
van het bouwblok werd op een kavel van van 12 meter breed en 11 meter diep een 
meergezinswoningen gerealiseerd met een winkel op de begane grond. Door de 
geringe diepte van de kavels werden kleine hofjes geïntegreerd in de plattegrond.

Entree publiek

Entree privé
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Figuur 3.49  Straatgevel van de hoekwoning op de kruising van de Brederodestraat - Gelijkheidstraat

B R E D E R O D E S T R A AT  1 0 7
1887 - 1908

HoekBrederodestraat Gelijkheidstraat
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M E E RG E Z I N S W O N I N G

Het hoekpand kent een simpele, neoclassicistische gevel met drie traveeën in 
de Brederodestraat, één afgeschuinde travee op de hoek en vier traveeën in de 
Gelijkheidstraat. De begane grond heeft grote vensters voor de winkel die in 
een gebogen variant terugkomen op de tussenverdieping. Op de verdiepingen 
wordt het gevelbeeld bepaald door het strakke ritme van de traveeën, onderling 
gescheiden door pilasters. Doorlopende dorpels en een kroonlijst accentueren een 
horizontaal ritme. 

Op de begane grond bevindt zich een grote winkel met een hoogte van vier meter. 
De winkel is toegankelijk via de entree die zich op de afgeschuinde hoek bevindt. 
Achterin de winkel bevindt zich een kantoor welke in verbinding staat met een 
keuken. Via de keuken is een klein hof te bereiken welke wordt gedeeld met het 
naastgelegen winkelhuis. Vanuit de winkel is een hal bereikbaar vanuit  waar 
een trap leidt naar de tussenverdieping. Via deze hal is ook het magazijn van het 
naastgelegen winkelhuis bereikbaar. De tussenverdieping volgt dezelfde structuur 
als de begane grond maar kent een kleinere hoogte van twee meter. De kelder werd 
gebruikt als opslagruimte, heeft kleine ramen onder straatniveau, een hoogte van 
twee meter en volgt dezelfde structuur als deze van de begane grond.

Aan de Gelijkheidstraat bied een (privé) entree direct toegang tot het appartement 
op de eerste verdieping. Via het trappenhuis zijn vervolgens de bovengelegen 
appartementen te bereiken. Vanuit de centrale hal/gang worden alle ruimten 
ontsloten. De meest representatieve ruimtes (eetkamer, salon en slaapkamer) 
bevinden zich aan de straatzijde. In het verlengde van de gang bevindt zich de 
eetkamer, die is verbonden met de keuken. De keuken kijkt uit op een overdekt 
hof, welke via de gang bereikbaar is. Dit hof bied toegang tot een klein toilet en 
twee kasten. Aan de Gelijkheidstraat bevinden zich een salon, slaapkamer en een 
kleinere kamer, allen met elkaar in verbinding. Op de eerste verdieping is de salon 
voorzien van een balkon. Opvallend is dat de salon en eetkamer niet met elkaar 
verbonden zijn maar dat de salon in verbinding staat met de slaapkamer. Opvallend 
is daarnaast dat de centrale gang niet is afgesloten van het trappenhuis, waardoor 
deze ook voor bewoners van andere verdiepingen toegankelijk is. Doordat de 
kamers zowel met elkaar als met de gang in verbinding staan, is een rondgang 
door de woning mogelijk. 
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Figuur 3.50 Straatgevels van de winkelhuizen aan de Gelijkheidstraat

G E L I J K H E I D S T R A AT  1 - 3
1887 - 1908

1 3
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W I N K E L H U I Z E N

De twee winkelhuizen zijn identiek in gevel en structuur. Enige verschil is dat 
het winkelhuis op nummer 1 is verbonden met de hoekwoning. De gevels van de 
winkelhuizen kennen een zeer eenvoudige neoclassicistische opzet.  De gepleisterde 
lijstgevel met imitatievoegen op de begane grond rust op een hardstenen plint. De 
entrees zijn gepositioneerd in de zijtraveeën met hiertussen een groot etalageraam 
behorend tot de winkel. De verdiepingen bestaan uit twee traveeën en zijn 
afgewerkt met pleisterwerk. Doorlopende dorpels en een kroonlijst accentueren 
een horizontaal ritme. 

De begane grond bestaat uit een winkelruimte in open verbinding met een magazijn 
(nummer 1) of een winkelruimte gekoppeld aan een privé kamer, gescheiden door 
openslaande deuren (nummer 2). Via de rechter (privé) entree komt men in een 
hal met trap naar de verdiepingen. In het verlengde van deze hal bevindt zich de 
keuken met toegang tot een klein hof. Dit hof zorgt voor (minieme) verlichting 
van de keuken en het magazijn/kamer. Op de eerste verdieping bevindt zich 
een salon aan de straatzijde en een kamer naast de trap aan de hofzijde. Op de 
tussenverdieping, in het verlengde van de trap, bevindt zich een badkamer. Op 
de twee verdieping wordt deze structuur herhaald waarbij de badkamer wordt 
vervangen door een toilet en een kast. Opvallend is dat een rondgang door de 
kamers ontbreekt doordat zij alleen met de gang in verbinding staan. Hieruit valt 
af te leiden dat de woning niet permanent werd bewoond door bedienden. Dit 
wordt bevestigd door de functie van de kelder, welke werd gebruikt als werk- 
en opslagruimte. De kelder heeft een kleine hoogte van 2 meter en twee kleine 
ramen onder straatniveau. Twee kamers staan met elkaar in verbinding en onder 
de entree bevindt zich een kolenkelder. Wat opvalt is dat, ondanks het gelijke 
bouwjaar, de meergezinswoningen niet werden uitgevoerd met een badkamer 
waar deze bij de winkelhuizen wel werden toegepast.  

T R A N S F O R M A T I E S 

In 1930 werd een bouwaanvraag ingediend door bouwmeester Leon Heutz 
in opdracht van de toenmalige bewoner van de Brederodestraat 107 meneer 
Nellens. De bouwaanvraag omvatte de toevoeging van twee verdiepingen aan de 
meergezinswoning en één verdieping aan de winkelhuizen, in structuur gelijk van 
opzet als deze van de bestaande verdiepingen. Deze plannen werden echter nooit 
uitgevoerd en in 1942 werden de twee winkelhuizen voor het grootste gedeelte 
afgebroken. Van de meergezinswoning werd het pleisterwerk verwijderd en 
werden de gevelopeningen van de begane grond en tussenverdieping gewijzigd. 
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Figuur 3.51 Kelder.

B R E D E R O D E S T R A AT  1 0 7  +  G E L I J K H E I D S T R A AT  1 - 3 
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Figuur 3.52 Begane grond.
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Figuur 3.53 Eerste verdieping.
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Figuur 3.54 Tweede verdieping.
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Figuur 3.55 Langsdoorsnede over de linker travee van het hoekpand aan de Brederodestraat 107.
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Figuur 3.56 Langsdoorsnede over de rechter travee van het winkelhuis aan de Gelijkheidstraat 1.

G E L I J K H E I D S T R A AT  1 - 3
1887 - 1908
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Figuur 3.57 Situatie van de drie burgerwoningen aan de Lange van Ruusbroecstraat - Raafstraat in het stedelijk 
weefsel van 1908.

LANGE VAN RUUSBROECSTRAAT 93-97

De bouwaanvraag voor een huizengroep aan de Lange van Ruusbroecstraat werd 
in 1894 ingediend door architect Edmond van Waeterschoodt in opdracht van de 
Société Anonyme pour la Construction de Maisons Bourgeoises. Het ensemble bestaat 
uit twee tussenwoningen en een hoekwoning op de kruising met de Raafstraat die 
de typologie en bouwstijl van stadswoningen in Zurenborg goed weerspiegelen. 

Het ensemble bevindt zich in een bouwblok tussen de Lange van Ruusbroecstraat, 
Raafstraat en de Herenthalsche Vaart. De bebouwing werd als eerste 
opgetrokken aan de Lange van Ruusbroecstraat en Raafstraat, de bebouwing 
aan de Herenthalsche Vaart (later Plantin en Moretuslei) kwam pas enkele jaren 
later opgang nadat de Herenthalsche Vaart werd gedempt. De tussenwoningen 
werden gebouwd op kavels van 5,8 meter breed en 27 meter diep. Het hoek kavel, 
eveneens 27 meter diep, varieert in breedte tussen de 5,5 en 10,5 meter. Het hof 
van het hoekkavel werd toegankelijk gemaakt door een gedetailleerde poort 
aan de Raafstraat. Het ensemble werd omgeven door typisch neoclassicistische 
burgerwoningen waardoor de woningen zich onderscheiden in het stadsbeeld.

Bewoners konden voor de tussenwoningen kiezen uit twee gevelvarianten: een 
gevel in rode baksteen me spekbanden van witte steen en gedetailleerde geveltop 
ontworpen naar de Vlaamse neorenaissance (•fig 3.58) of een gepleisterde 
lijstgevel met eclectische details geïnspireerd op de Italiaanse neorenaissance (•fig 
3.59). De verschillende gevels hadden geen invloed op de plattegrond, deze was 
voor beide varianten gelijk en volgt in grote lijnen de structuur van de hiervoor 
geanalyseerde burgerwoningen. De grootste verschillen tussen beide woningen 
zijn de toepassing van een balkon op de eerste verdieping (nummer 95) en de 
positie en grootte van de ramen. Het verdere verschil is ruimtelijk: De woning 
op nummer 97 heeft een hogere tweede verdieping en een extra zolder onder de 
kap. Opvallend hierin is dus dat de bouwstijl van de gevel geen invloed had op de 
structuur van de plattegrond.

Op nummer 93 werd een hoekwoning gerealiseerd ontworpen naar de Vlaamse 
neorenaissance met een gevel van rode baksteen en details (waaronder spekbanden) 
in witte steen (•fig 3.62). De belangrijke stedenbouwkundige positie van het kavel 
vormde ongetwijfeld de aanzet tot een rijk gedetailleerd gevelontwerp. Met name 
aan het dak werd veel aandacht besteed door de toepassing van een trapgevel, 
torentjes, dakkapellen en een koepel. Hiermee vormt de woning stedenbouwkundig 
een accent in het straatbeeld. Opvallend is dat de opzet van de plattegrond gelijk 
is aan deze van de tussenwoningen, alleen de salon, gepositioneerd op de hoek, is 
verbijzonderd in zowel de plattegrond als de gevel. De ronde gevel kijkt uit op een 
pleintje en de verschillende hier op uitkomende straten. Op de eerste verdieping 
bevindt zich hier een grote slaapkamer met rondgaand balkon en de gevel wordt 
bekroond met een in leien uitgevoerde bol met torentje. Daarnaast is de trappenzaal 
groter, kent een irreguliere vorm en krijgt hierdoor een monumentale uitstraling. 
In de twintigste eeuw is de hoekwoning volledig verbouwd naar neoclassicistisch 
voorbeeld waarbij de gevel als zijn oorspronkelijke details verloor. 

Poortdoorgang

Entree woning
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Figuur 3.58 Straatgevel van de burgerwoningen op nummer 95 aan de Lange van Ruusbroecstraat.

L A N G E  V A N  R U U S B R O E CS T R A AT  9 5
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Figuur 3.59 Straatgevel van de burgerwoningen op nummer 97 aan de Lange van Ruusbroecstraat.
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Figuur 3.60 Begane grond.
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Figuur 3.61 Eerste verdieping.
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Figuur 3.62 Straatgevel van de hoekwoning op de kruising Lange van Ruusbroecstraat - Raafstraat.
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Figuur 3.63 Begane grond.
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Figuur 3.64 Eerste verdieping.
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Figuur 3.65 Langsdoorsnede over centrale travee van de woning aan de Lange van Ruusbroecstraat 95.

L A N G E  V A N  R U U S B R O E CS T R A AT  9 7
1894
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De bouwaanvraag voor een burgerwoning aan de Oostenstraat 32 werd in 1907 
ingediend door architect Jacques de Weerdt in opdracht van Helene Citroen-
Cahn. De woning bevindt zich in het bouwblok tussen de Oostenstraat, Lange van 
Ruusbroecstraat, Korte van Ruusbroecstraat en de Provinciestraat. De bebouwing 
van dit bouwblok kwam pas aan het begin van de twintigste eeuw opgang. Het 
kavel nummer 32 grenst met de straatgevel aan de ringspoorweg die tussen 
1872 en 1874 werd aangelegd en die de verbinding vormde met Nederland. De 
woning werd gebouwd op een kavel van 5 meter breed en 35 meter lang en werd 
opgenomen in een gevarieerde straatwand waarin neoclassicistische, eclectische 
en art nouveau woningen elkaar afwisselen. 

Architect Jacques de Weerdt speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
art nouveau in Antwerpen (•hfs 2). De gevel werd opgetrokken in witte baksteen 
rustend op een hardstenen plint en werd voorzien van organisch gevormde ramen 
en sierwerk. Door de breedte van het kavel kent de begane grond een verdeling 
in de standaard drie traveeën voor een burgerwoning, maar deze driedeling komt 
niet terug op de verdiepingen. De eerste verdieping kent een breed balkon met 
sierijzerwerk en een luifel van metaal en glas, de tweede verdieping kent drie dicht 
naast elkaar gelegen ramen. De gebogen geveltop met bekroning in gedetailleerd 
hardsteen en sierijzerwerk gebruikte de Weerdt voor verschillende woningen die 
hij ontwierp. 

De plattegrond sluit in grote lijnen aan bij de plattegrond van de hiervoor 
geanalyseerde burgerwoningen. In hoofdlijnen vormt de structuur van de smalle 
en brede beuk de basis voor de ruimtelijke organisatie. Opvallend aanpassing 
in deze structuur zijn onder andere de open verbinding tussen de kamers in de 
kelder, de open verbinding tussen de salon en de eetkamer op de begane grond 
en de hoeveelheid kamers die is toegevoegd aan de hofkant. Deze extra ruimte 
is opgevuld met onder andere een badkamer, een toilet en extra slaapkamers. 
Daarnaast kent de plattegrond een grotere differentiatie van kleinere kamers 
waarin kasten, toiletten, en badkamers zijn ondergebracht. Deze organisatie is 
vooral te wijden aan het bouwjaar. In het begin van de twintigste eeuw waren 
een toilet en badkamer een vereiste geworden en verlangde de burgerij naar 
extra interne ruimte. De art nouveau vormde dus geen directe aanleiding om 
de ruimtelijke organisatie van de plattegrond in grote lijnen aan te passen. De 
verandering in de plattegrond hebben te maken met de introductie van nieuwe 
wetgeving en een nieuwe leefwijze. Wel kennen art nouveau woningen een 
duidelijk andere ruimtelijke ervaring dan hun voorgangers: het interieur werd 
gedetailleerder. Organische vormen en materialen zoals metaal en glas deden 
hiervoor hun intrede (•fig 3.69). 

OOSTENSTRAAT 32

Ringspoorweg naar Nederland1

Figuur 3.66 Situatie van de burgerwoning aan de Oostenstraat in het stedelijk weefsel van 1908.
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Figuur 3.67 Straatgevel van de burgerwoning aan de Oostenstraat.
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Figuur 3.68 Kelder.
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Figuur 3.69 Fragment van de deuren naar de eetkamer en salon.
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Figuur 3.70 Begane grond.
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Figuur 3.71 Eerste verdieping.
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Figuur 3.72 Tweede verdieping.
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Figuur 3.73-3.74 Begane grond en eerste verdieping na transformatie in 1929.
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T R A N S F O R M A T I E

In 1929 werd een bouwaanvraag ingediend door Helene Citroen-Cahn voor het 
uitbreiden van de woning. In de richting van het hof nieuw stuk aangebouwd met 
eigen trap en voorzieningen. De begane grond werd voorzien van een slaapkamer 
met badkamer, onderling gescheiden door een trap. De eerste verdieping werd 
voorzien van twee slaapkamers en een kantoortje voorzien van een daklicht. 
Dit nieuwe deel werd gekoppeld aan de bestaande woning via het toilet, er werd 
geen toegang gerealiseerd met het hof. Doordat het nieuwe deel één meter hoger 
werd gebouwd dan de woning werd een trapopgang gerealiseerd (•fig 3.73-
3.74). Daarnaast werd de woning op de tweede verdieping uitgebreid met een 
tussenverdieping voorzien van twee kamers. Daarbij werd een klein dakterras 
gerealiseerd.
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Figuur 3.75 Kamertypologie van negentiende-eeuwse stadswoningen.
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Uit de analyse van de verschillende woningen komt een opvallend aspect 
naar voren: binnen een woning tonen alle kamers gelijkenissen in vorm. In de 
negentiende eeuw werden op de orthogonale kavels woningen zo praktisch 
mogelijk ingevuld met kamers: de kamers werden ontworpen volgens een rationeel 
systeem. Hierdoor zijn de kamers rechthoekig of vierkant en slechts in een enkel 
geval wijkt een kamer af van deze rationele typologie doordat deze zich op een 
hoek bevindt (•fig 3.75). Hierdoor wordt de representativiteit van een kamer niet 
bepaald door zijn vorm, maar door de positie van de kamer in de plattegrond. Een 
representatieve kamer is net zoals een niet-representatieve kamer orthogonaal. 
Dit is anders dan bijvoorbeeld in Parijs waar de representatieve kamer als primaire 
ruimte in de plattegrond werd ontworpen. In rechthoekige plattegronden komen 
dan ronde of ovale kamers voor. De grote mate aan restruimte die hierbij ontstond 
was ondergeschikt aan de representatieve kamer.

In Antwerpen laten de verschillende kamers zich als volgt typeren. De 
representatieve kamer is groter, heeft een hoger plafond, is geschakeld aan 
andere representatieve kamers en de gang/hal en heeft hierdoor een belangrijke 
positie in de circulatie. De functies die hierin werden ondergebracht waren een 
salon, ontvangstkamer, eetkamer, veranda, zitkamer en familiekamer. De niet-
representatieve kamer is kleiner, heeft een lager plafond, wordt slechts een enkele 
keer geschakeld aan andere kamers en is hierdoor geïsoleerder en kent een minder 
belangrijke positie in de circulatie. De functies die hierin werden ondergebracht 
waren een slaapkamer, werkkamer, opslag, badkamer en verschillende kamers 
voor de bedienden.  

Om toch hiërarchie in de kamerstructuur aan te brengen gingen architecten 
opzoek naar andere mogelijkheden. Doordat er in de negentiende eeuw een 
groeiende vraag ontstond naar sierpleisterwerk werd een systeem ontwikkeld 
waarin de afwerking van het plafond de mate van representativiteit van een 
kamer aangaf. Representatieve kamers werden voorzien van een plafond in 
sierpleisterwerk aangebracht op een rieten onderlaag. Dit sierpleisterwerk 
besloeg het gehele plafond en bestond onder andere uit decoratieve randen en 
een gecentreerd decoratief element (vaak een rozet). Bij een semi-representatieve 
kamer werd er alleen langs de randen een strook van decoratief pleisterwerk 
aangebracht. Een niet-representatieve kamer kent geen bijzondere afwerking van 
het plafond. Daarnaast werd het detailniveau van deuren en vloeren aangepast 
aan de representativiteit van een kamer.  

KAMERTYPOLOGIE
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Figuur 3.76 Overzicht van negentiende-eeuwse burgerwoningen, begane grond.
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Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 2  kennen de negentiende-eeuwse stadswoningen 
een variëteit aan bouwstijlen. De plattegrond is echter een continue structuur in de 
negentiende eeuw en is onder te verdelen in drie veel voorkomende typologieën: de 
burgerwoning, de herenwoning en de hoekwoning. Naar classicistisch voorbeeld 
werd de gevel losgekoppeld van de plattegrond. De gevel vormde de afspiegeling 
van de bewoner in de maatschappij, de plattegrond sloot aan bij de leefsituatie van 
de burgerij.

Algemeen geldt voor alle typologieën dat zij in verticale zin onderscheid maken 
in sociale positie en functie doordat bewoners en bedienden gelijktijdig in de 
woning aanwezig waren. Het souterrain en de zolder waren het domein van 
de bedienden, de begane grond was de representatieve verdieping waar gasten 
werden ontvangen en de verdiepingen werden voorzien met privé vertrekken 
voor de familie. In Zurenborg werd een souterrain nauwelijks toegepast, een 
permanente aanwezigheid van bedienden was hier niet aan de orde. Woningen 
hebben een kelder die dienst deed als opslag en de keuken bevindt zich in het 
verlengde van de vestibule. Uit de analyse blijkt dat op basis van het souterrain een 
redelijk goede inschatting kan worden gemaakt van het gebruik van de woning en 
de status van de bewoner. Hierbij geldt: hoe meer verschillende kamers, hoe hoger 
de maatschappelijke positie van de bewoners. 

D E  B U RG E RW O N I N G 

Het meest voorkomende type is de burgerwoning, opgebouwd volgens het principe 
van de smalle en brede beuk. In deze woning, met een gevel van drie traveeën, 
beslaat de smalle beuk één travee en de brede beuk twee traveeën. De ruimtelijke 
structuur volgt hierbij, ongeacht de bouwstijl, de volgende opzet. De smalle beuk 
bevat de entree en het verticaal transport, in de brede beuk bevinden zich de 
kamers. Op de begane grond bevinden zich de representatieve kamers, geschakeld 
in een enfilade. Typisch is de toepassing van drie kamers (salon, eetkamer en 
veranda) onderling gescheiden door openslaande deuren. In sommige gevallen 
werd de veranda voorzien van een daklicht (Lange van Ruusbroecstraat 93-97, 
Oostenstraat 32 en Leopold de Waelstraat 17) en geopend naar het hof als ware 
een tuinkamer. De verdiepingen kennen een grote kamer aan de straatzijde (op de 
eerste verdieping vaak voorzien van balkon als statussymbool) en een kleine kamer 
naast de trap met gang aan de hofzijde. Een ongestoorde stroom tussen bedienden 
en bewoners werd mogelijk doordat alle kamers in verbinding met elkaar en met 
de gang werden gezet. Hierdoor ontstond de typische rondgang. De hedendaagse 
woningen zijn vaak voorzien van een tussenverdieping achter de trap (toegevoegd 
aan het begin van de twintigste eeuw) waarin sanitaire voorzieningen en extra 
kamers werden ondergebracht. 

De gekoppelde burgerwoning is een bijzondere variant van de burgerwoning. 
Hierbij worden verschillende woningen gecombineerd in één gebouw. De begane 
grond en eerste verdieping beslaan hierbij een grotere woning en op de tweede en 
derde verdieping bevinden zich appartementen. Deze gevel wordt vaak uitgevoerd 
met vier traveeën, beide zijtraveeën voorzien van een entree waardoor de woning 
en de appartementen apart werden ontsloten.

CONCLUSIE
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Figuur 3.77 Overzicht van negentiende-eeuwse heren- en hoekwoningen, begane grond.
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D E  H E R E N W O N I N G 

Herenwoningen lopen zeer uiteen in schaal en de gevels komen voor met een 
breedte van vier, vijf of zes traveeën. De meest voorkomende variant kent een 
breedte van vier traveeën. Doordat herenwoningen werden gebouwd op brede 
kavels, verandert de ruimtelijke organisatie van de plattegrond. Het principe van 
de smalle en brede beuk wordt ingewisseld voor een organisatie waarbij kamers 
zowel in de lengterichting alsmede naast elkaar worden gepositioneerd en vanuit 
een centrale hal worden ontsloten. De representatieve kamers beperken zich 
hier niet alleen tot de drievoudige enfilade, maar op de begane grond en eerste 
verdieping worden hieraan extra representatieve kamers zijdelings gekoppeld.
Daarnaast werd de grootte van het kavel gebruikt om een representatieve 
circulatie en monumentale entree te creëren door de trap niet in het verlengde van 
de entree te plaatsen. Op zeer grote kavels ontstond de mogelijkheid om een aparte 
trap voor de bedienden te introduceren waarmee een onafhankelijk transport 
tussen bewoners en bedienden ook in verticale zin mogelijk werd. 

D E  H O E K W O N I N G

Hoekwoningen nemen een bijzondere plaats in, in de typologie van stadswoningen.   
Typisch Antwerps is de hoekwoning met afgeschuinde hoek welke in 1801 tijdens 
het Franse regime verplicht werd gesteld. Meest toegepast is het type waarin een 
commerciële functie op de begane grond werd gecombineerd met wonen op de 
verdiepingen. Hierdoor kregen de plattegronden een andere configuratie van 
ruimtes doordat zowel de representatieve als de niet-representatieve kamers 
zich op één laag bevinden. De begane grond werd zo open mogelijk gehouden om 
flexibiliteit van de ruimte te waarborgen. Interessant zijn de verschillende entrees 
die elke functie apart ontsluiten. Zo heeft een hoekwoning vaak drie entrees: een 
publieke entree voor de commerciële functie, een privé entree voor de commerciële 
functie en een privé entree die direct naar de woningen op de verdiepingen leidt.   
In de woningen worden de representatieve kamers geplaatst aan de straatkant, de 
niet-representatieve kamers worden geplaatst aan de kant van een hof, gescheiden 
door een gang. Een rondgang ontstaat hier doordat kamers aan elkaar en aan 
de gang zijn geschakeld. Door deze configuratie spelen schuine zichtlijnen een 
belangrijke rol in de perceptie van de woningen. Daarnaast  komen hoekwoningen 
voor als bijzondere variant van een burgerwoning waarbij de kamer op de hoek als 
bijzondere ruimte werd ontworpen. Hierbij werd ook de trappenzaal als bijzonder 
element in de plattegrond ontworpen.
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HISTORISCH ONDERZOEK

Dit hoofdstuk onderzoekt de oorsprong van de negentiende-eeuwse stadswoning 
in Antwerpen. Het behandeld de evolutie van de stadswoning en koppelt deze 
aan sociale omstandigheden, veranderende wetgeving, de politieke situatie en 
technologische ontwikkelingen in Europa. Met name de Franse periode (1794-1815) 
is hierin van belang. Vervolgens worden verschillende ontwikkelingen in Europa 
besproken. Hierin zijn de ontwikkelingen in Engeland van belang. Het hoofdstuk 
stelt zich ten doel om de negentiende-eeuwse stadswoning te kunnen begrijpen in 
de historische context. Hierbij wordt de volgende deelvraag gehanteerd: 

Hoe heeft de Antwerpse stadswoning zich ontwikkeld en welke invloeden hebben de 
totstandkoming van de negentiende-eeuwse stadswoning bepaald?

Met meer aandacht voor het gezinsleven, individualiteit en privacy werd in de 
negentiende eeuw een nieuwe plattegrond ontwikkeld. Om deze ontwikkeling te 
kunnen begrijpen is het van belang om een kort historistisch kader te schetsen. De 
indeling van de Middeleeuwse woning was gebaseerd op een intensief gebruik van 
elke ruimte: één ruimte werd gebruikt voor meerdere doeleinden. Een indeling 
die privacy of intimiteit vrijwel onmogelijk maakte.4.01 In Laat-Middeleeuwse 
woningen werden voor het eerst meerdere vertrekken geïntroduceerd waarin 
bewoners zich konden onttrekken van de gemeenschappelijke ruimten. Tijdens 
de renaissance of de barok hadden woningen veel verschillende vertrekken, maar 
geen had voorzieningen voor individuele privacy. De functies van de kamers 
waren niet specifieker of beperkter dan die van de gemeenschapsruimten.4.02 Tot 
aan de zestiende eeuw bleef een intensief ruimtegebruik regel. Draagbare eettafels 
en bedden die overal neergezet konden worden waren gebruikelijk. In de zestiende 
eeuw werden in Engeland functies van kamers voor het eerst benoemd op de 
plattegrond en in de zeventiende eeuw werd de ontwikkeling naar privacy in gang 
gezet. Met de invoering van het schellekoord kon het aantreden van bedienden 
voor het eerst worden gereguleerd. Een echte scheiding in functies ontwikkelde 
zich in de achttiende en negentiende eeuw. Het familieleven werd belangrijker 
en men stoorde zich aan de aanwezigheid van bedienden. Waar in de achttiende-
eeuw personeel als teken van luxe en rijkdom werd gezien, werd in de negentiende 
eeuw met behulp van architecten een strategie ontwikkeld om bedienden zo veel 
mogelijk uit het zicht te houden. Een typische ontwikkeling hierin was dat de 
keuken steeds verder weg werd gepositioneerd ten opzichte van de eetkamer om 
onaangename geuren en een te grote nabijheid van bedienden te vermijden. 

Londen liep voorop in het privatiseren van het woonhuis. Privacy werd belangrijker 
dan het imponeren van gasten waardoor het aantal slaapkamers in verhouding 
tot het aantal ontvangstkamers toenam. Daarnaast nam in een middenklasse 
huishouden het aantal bedienden toe. Elke nieuwe bediende was een bedreiging 
voor de privacy, wat gecompenseerd moest worden met een aparte gang zodat 
de bedienden altijd paraat konden staan, maar nooit op ongelegen momenten. De 
ontwikkelingen in Londen zijn van zeer grote invloed geweest op de ontwikkeling 
in Europa. Tot aan 1850 bleef Londen het model waartegen Europese steden zich 
afzette.4.03

Afbeelding 4.1 Op de kaart van Virgilius Bononiensis uit 1565 is goed te zien hoe Antwerpen in de zestiende 
eeuw was opgebouwd uit de typische breed- en diephuizen (fig 4.4-4.5).

4.01 Olsen, 1986, pp. 137.  
4.02 Olsen, 1986, pp. 138.  
4.03 Olsen, 1986, pp. 52. 
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Figuur 4.1 Reconstructie van drie vroeg Middeleeuwse woningen in de Mattenstraat.

D E  E E R S T E  W O N I N G E N
Omstreeks 850-1125, Mattenstraat

1. 1.

1.2. 2.

3. 3.

4.

3.

1. Leefruimte 
2. Achterkamer 
3. Haard
4. Houten straat
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4.04 Thijs, 1993, pp. 20.

D E  E E R S T E  W O N I N G E N

Een reconstructie van de eerste woningen berust op opgravingen uitgevoerd 
tussen 1952 en 1957 door Albert van de Walle in het historisch centrum. De 
opgravingen tonen twee eenbeukige woningen naast een driebeukige woning in 
de Mattenstraat te dateren tussen 850 en 1125 (•fig 4.1). Deze vroeg Middeleeuwse 
woningen werden opgetrokken in hout. De fundering bestond uit in de grond 
ingegraven houten palen met de dikte van een boomstam en waren aan de 
onderzijde gesneden tot punt. De ruimte tussen deze palen werd opgevuld met 
een vlechtwerk van rijshout, leem en/of turf.  De eenbeukig woningen vallen 
onder het type van een diephuis. De verhouding tussen de breedte en de diepte 
van deze woningen was standaard 1:2, een verhouding die ook in de zestiende en 
zeventiende eeuw nog veel werd toegepast en in de negentiende nog regelmatig 
voorkwam. Dit type, 13 meter lang en 6,5 meter breed, is een veel voorkomend type 
in west-Europese steden en is de voorloper van het laat Middeleeuws eenbeukig 
zaalhuis. Het driebeukig type, 13 meter lang en 8 meter breed, is een variant van 
de hallehuizen die voorkomen in noord-west Europa en zijn een prototype van de 
Saksische driebeukige boerderijen. De ruimte tussen de woningen werd bedekt 
met een houten straat die waarschijnlijk dienst deed als brandgang.4.04 Ook vóór de 
woningen werd een houten straat aangelegd.
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4.05 Blommaert, 1980, pp.10.  
4.06 Thijs, 1993, pp. 109.  
4.07 In Antwerpen was de maat van een voet gelijk aan 28,68cm (Thijs, 1993, pp. 109)

V I J F T I E N D E  E N  Z E S T I E N D E  E E U W

In de ontwikkeling van de bouwmethode vanuit de vroege Middeleeuwen naar 
de late Middeleeuwen werden leem en turf ingeruild voor hout en ging men van 
eenlaagswoningen over naar het rijtjeshuis met meerdere bouwlagen. Steen werd 
geïntroduceerd voor de fundering, de kelder, de plint van de straatgevel en voor 
woningscheidende wanden. Tussen deze stenen wanden werd een houten gevel 
geplaatst. Deze gevel werd gekenmerkt door een sterke profilering, uitgebouwde 
erkers en overkragende verdiepingen. Zeer karakteristiek voor de Middeleeuwse 
woningen zijn de drielobbige windveren aan de geveltop met verwijzingen naar 
de spitsboog. 

Gevels werden allen uitgevoerd in geraamtebouw bestaande uit wandstijlen en 
regels die met pen- en gatverbindingen werden verbonden. Het skelet bestond uit 
verticale, horizontale en schuine balken. Muurvlakken werden opgevuld met een 
betimmering van houten planken. Voor de vloeren werden zware eikenhouten 
balken gebruikt. Daken werden afgedekt met riet en stro. Om het woonoppervlak 
te vergroten werden gevels overkragend uitgevoerd. Hierbij bevonden de 
overkragingen zich aan de straatkant waardoor er relatief meer schaduw op de 
begane grond aanwezig was en de woonkamer op de bovengelegen verdieping 
werd geplaatst. De toepassing van horizontale lijsten was bedoeld om slijtage door 
regenwater tegen te gaan. De topgevel helde hierbij maximaal drie centimeter per 
meter over.4.05

B A K-  E N  Z A N D S T E E N S T I J L

Een belangrijk ontwikkeling in de verandering van de architectuur was de 
overgang van traditionele houtbouw naar steenbouw. Al in de veertiende eeuw 
werd dit proces ingezet met brandgevaar als belangrijkste redenen. In 1397, na 
een brand in de Keizerstraat, werd een verbod ingevoerd op dakbedekking van 
stro welke vervangen moest worden door harde dakbedekking. In 1546 werd een 
verordening opgesteld welke het herstellen of bouwen van houten gevels formeel 
verbood. Aanleiding hiervoor waren branden in de Sint-Katelijnevest en aan de 
noordzijde van de Beurs waarbij ongeveer 22 woningen werden verwoest.4.06 
Daarnaast verplichtte deze wet de bouw van bakstenen scheidingsmuren. Een 
scheidingsmuur moest vanaf nu ten minste voetsdik worden uitgevoerd (•afb 
4.2). Deze dikte is te herleiden naar de maat van een baksteen in die tijd, welke 
oorspronkelijk één voet lang, een halve voet breed en een kwart voet dik was.4.07

De verordening uit 1546 was daarnaast een eerste stap in de invloed van de 
overheid in privé-bouwen. Deze had zich hiervoor nooit (met uitzondering van de 
verordening uit 1397) met dergelijke zaken bemoeid. De bouw van woningen was 
namelijk gebaseerd op vrijheid van bouwen op eigen erf zolang men elkaar niet 
hinderde of zolang de buren geen schepenbrief hadden die het blokkeren van licht 
of uitzicht verbood. Een versoepeling van deze verordening werd in 1593 ingevoerd 
maar werd in 1623 alweer herroepen. Hierdoor werd het versteningsproces van 
stadswoningen versneld. 
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4.08Thijs, 1993, pp. 86. 
4.09 Thijs, 1993, pp. 86. 
4.10 Thijs, 1993, pp. 115.  
4.11 Laenen, 1981, pp. 269.  
4.12 Laenen, 1981, pp. 270.

Het gebruik van steen was echter al voor de bouwverordering van 1546 ingezet. 
Dit blijkt uit de handel in steen welke in het begin van de zestiende eeuw dermate 
belangrijk werd dat het in 1514 nodig bleek de verkoop van rode baksteen te 
reguleren. De stijgende prijs van rode baksteen zorgden voor de invoering van 
een voorschrift in 1518 welke bepaalde dat, ongeacht de kwaliteit van de stenen, 
de prijs nooit meer dan 14 stuivers per duizend stenen mocht bedragen.4.08 In 1520 
werd de prijs opnieuw gedrukt tot 13,5 stuivers per duizend stenen en daarnaast 
mocht de keurmeester de prijs aanpassen op basis van de steemkwaliteit.4.09 Om 
voldoende stenen voorradig te houden werd tegelijkertijd de export van rode 
baksteen naar gebieden buiten het Markgraafschap Antwerpen verboden.

Door de toepassing van steen werd een aanpassing in de constructie van de woning 
noodzakelijk. Voor de constructie van de gevel werd vooral gebruik gemaakt van 
witte zandsteen. Opvulling van de gevel gebeurde met dezelfde witte steen of met 
rode baksteen. Hierdoor ontstond de typische Antwerpse bak- en zandsteenstijl 
(•afb 4.3). Het kruiskozijn werd het standaard raam en de opening kreeg een 
vaste maat tussen de 55 en 58 centimeter. De variatie tussen beide steensoorten 
maakten vooral onderscheid in constructieve elementen van de gevel. Hierdoor 
werden penanten, dorpels, kalven, neggen, maaswerk, lateien, bogen en ribben 
van gewelven uitgevoerd in witte zandsteen.4.10 Daarnaast werden in gevels van 
rode baksteen gebruik gemaakt van spekbanden in witte steen.

Ondanks deze verordeningen verliep het versteningsproces in Antwerpen traag 
en stadswoningen met houten voor- en achtergevels bleven nog lang in gebruik. 
In de zeventiende en achttiende eeuw werden nog steeds houten gevels vervangen 
door een stenen variant. Tot in het midden van de negentiende eeuw werden de 
resterende bouwvallige houten gevels afgebroken omdat zij een te groot gevaar 
vormden voor de publieke veiligheid. De subsidieregeling die toen werd ingevoerd 
door de overheid droeg bij aan een snelle sloop van deze gevels. In het begin van de 
negentiende eeuw waren nog ongeveer 90 houten gevels bewaard gebleven4.11, aan 
het eind van de eeuw was dit gereduceerd tot drie, waarvan slechts één volledig 
origineel.4.12
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Afbeelding 4.2 
Deze woning met houten gevel op de hoek van de Veemarkt - Nosestraat toont duidelijk hoe de voetsdikke 

scheidingsmuur in steen zijn introductie deed in de zestiende-eeuwse woningbouw.
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Afbeelding 4.3 
Het pand den Grooten Gulden Schilt in de Hoogstraat uit de tweede helft van de zestiende eeuw gold als 

prototype van de Antwerpse zandsteenbouw.
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Figuur 4.2-4.3 Reconstructie van de houten gevel en de begane grond.

T R A D I T I O N E E L  H O U T E N  W O N I N G
Omstreeks 1500, Saucierstraat

Entree woning
Entree winkel
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T Y P O LO G I E Ë N 

Het huis de Rosyncorf in de Saucierstraat (•fig 4.2-4.3) is een voorbeeld van 
een typisch laat Middeleeuwe stadswoning. Zoals gebruikelijk bestond de 
begane grond voor het grootste gedeelte uit een winkel en woonde men 
op de verdiepingen. De houten gevel is gevat tussen voetsdikke stenen 
scheidingsmuren en kent onder andere de typische drielobbige geveltop. 

In het midden van de zestiende eeuw was Gilbert van Schoonbeke (•hfs 1) 
verantwoordelijk voor de verkaveling van bouwgrond rondom de Nieuwstad, de 
Stadswaag, de Vrijdagmarkt, de St. Laurierswijk en in de parochie van St. Jacobs. 
Kavels kregen een gemiddelde breedte van ongeveer vier meter: het maximum 
voor het overwelven van kelders met een korfboog of plat tongewelf. Verkoop 
van de kavels ging per stuk, per twee, per drie en zelfs per anderhalf. Hierdoor 
ontstonden verschillende woningtypes.

Het diephuis was een van de meest voorkomende typologieën, waarbij meerdere 
kamers achter elkaar geschakeld werden. De verhouding 1:2, afkomstig uit de 
vroege Middeleeuwen, werd ook nu veel toegepast. Het tweekamer diepe type 
was hierin veel voorkomend. De voorkamer werd vaak gebruikt als winkel en 
een trap vormden de scheiding met de achterkamer. Deze woningen hadden 
een eigen entree, een zij-doorgang of waren toegankelijk via een naastgelegen 
hof, welke aan de straatzijde was afgesloten met een muur met poort. Veel van 
deze woningen werden opgetrokken met een baksteen trapgevel (•fig 4.4, 4.6).  
Daarnaast kwam een breedhuis veel voor waarbij kamers naast elkaar werden 
geschakeld en aan de achterzijde werden voorzien van een hof afgesloten met 
achterhuizen. Deze woningen werden gebouwd met een lijst- of langsgevel, vaak 
uitgevoerd met dakkapellen met een trapgeveltje (•fig 4.5). Ze waren geïnspireerd 
op grotere bouwprogramma’s zoals de hoven van plaisantie en het hof van Liere. 
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Figuur 4.4 Diephuis den Donckeren Nacht.

T R A D I T I O N E E L  D I E P H U I S
Zestiende eeuw, Rijke Beukelaarstraat
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Figuur 4.5  Breedhuis de Groote Lely.

T R A D I T I O N E E L  B R E E D H U I S
1503, Ambtmanstraat



190 H i s to r i s c h  o n d e rzo e k

0 1 2 3 4 5
m

Figuur 4.6 Straatgevel

T R A D I T I O N E E L  D I E P H U I S
Omstreeks 1600, Klapdorp
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Figuur 4.7-4.8 Begane grond - eerste verdieping.

T R A D I T I O N E E L  D I E P H U I S
Omstreeks 1600, Klapdorp
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V L A A M S E  R E N A I S S A N C E

De bouwactiviteiten bleven ook na de dood van Gilbert van Schoonbeke (1566) en 
de Spaanse Furie (1576) in hoog tempo doorgaan. De woningtypes, het breed- en 
diephuis, bleven voortbestaan alleen in de gevel deden zich wijzigingen voor. Gevels 
werden geïnspireerd op de Italiaanse stijl die via albums in Antwerpen werden 
ingevoerd. De renaissance, die zich omstreeks 1420 ontwikkelde in Florence, werd 
ten noorden van de Alpen verspreid onder invloed van Italiaanse kunstenaars. 
In Antwerpen zijn Pieter Coecke van Aelst, Cornelis Floris de Vriendt en Hans 
Vredeman de Vries belangrijk in de verspreiding van de stijl. De conservatieve 
houding in Antwerpen zorgden ervoor dat de eigen bouwtraditie (de Antwerpse 
bak- en zandsteenstijl) de overhand bleef houden in de architectuur. Toch vond de 
stijl zijn weerslag in het gevelontwerp waarin de stijl het meest nadrukkelijk tot 
uiting komt in topgevels. Naast de traditionele trapgevel komt er in de loop van de 
zestiende eeuw een nieuwe topgevel voor met gebogen lijnen. Daarnaast komt de 
invloed van de renaissance tot uiting in de toepassing van zuilen, rondbogen en de 
toepassing van ornamenten waaronder gebogen frontons. Het huis de Witte Lelie 
in de Keizerstraat is een goed voorbeeld waarin beide stijlen naast elkaar werden 
toegepast (•fig 4.9). De elementen afkomstig uit de renaissance ontwikkelen zich 
op verschillende manieren en gingen vervolgens geleidelijk aan over in de Barok.  

De Renaissance had in het midden van de zestiende eeuw voldoende weerslag 
gevonden in België. Architecten, kunstenaars en beeldhouwers waren geïnspireerd 
door de nieuwe stijl en dit vormde de aanzet om de stijl te onderwerpen aan 
een systematisch onderzoek en eigenhandig de reis af te leggen naar Italië om 
de grondbeginselen van de stijl te onderzoeken. In Italië verbleven zij vooral in 
Rome. Hier vond vanaf het begin van de zestiende eeuw de wedergeboorte van 
de antieke idealen plaats in de werken van onder andere Michelangelo, Rafael en 
Bramante. Deze periode staat nu beter bekend als het Cinquecento.   

Het werk van Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) was belangrijk in de verspreiding 
van de renaissance in de Zuidelijke Nederlanden. Omstreeks 1520 reisde van Aelst 
naar Italië waar hij in aanraking kwam met de Italiaanse renaissance kunst. In 1539 
publiceerde van Aelst een korte samenvatting van het werk de Architectura van 
Vitruvius. Hierdoor kon de kennis over deze stijl systematisch worden toegepast. 
Hierna publiceerde van Aelst een nieuw werk van Vitruvius genaamd Die Inventie 
der colommen met haren ornamenten ende maten. Door middel van deze publicatie 
werd de interesse voor gebouwen uit de oudheid bij architecten, kunstenaars 
en beeldhouwers vergroot. Misschien wel het belangrijkste werk van van Aelst 
zijn de vertalingen van Sebastiano Serlio’s Libri d’architettura. De Nederlandse 
vertaling van Boek IV kwam uit in 1539, Boek III verscheen in 1546 en een complete 
Nederlandse editie van Serlio’s werk werd uitgegeven na de dood van van Aelst 
in 1533. De Franse vertaling Règles générales de l’Architecture sur les cinq manières 
d’édifices, ascavoirs, Thuscane, Doricq, Ionicq, Corinth, et Composite, avec les examples 
danticquitez, selon la doctrine de Vitruve verscheen in 1545. 
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Naast theoretische achtergronden werden de boeken voorzien van gravures met 
hierin voorbeelden van gebouwen en ornamenten die ervoor hebben gezorgd dat 
de renaissance voor het eerst sinds het begin van de zestiende eeuw op grotere 
schaal werd toegepast. 

Van Aelst vormde de aanzet tot een verdere bestudering van de renaissance 
kunst en architectuur wat hierna door verschillende tijdgenoten werd gevolgd, 
waaronder Hans Vredeman de Vries (1527-1609). De Vries bestudeerde Vitruvius 
en Serlio (vertaald door zijn leermeester Pieter Coecke van Aelst) waardoor hij een 
internationaal bekende specialist werd in de vertaling van de Italiaanse renaissance 
en het gebruik perspectief is tekeningen. Ook publiceerde hij over de klassieke 
bouwkunst in uitgaven over ornamenten en de klassieke bouworde. Zijn rijk 
geïllustreerde albums waren zeer belangrijk in de verspreiding van de Italiaanse 
bouwkunst ten noorden van de Alpen. Als gevolg van zijn inspanningen ontstond 
er de Vredeman-de-Vriesstijl, die zich bevindt tussen de renaissance en barok, en 
waarvan de ornamentiek via modelboeken in Antwerpen werd geïntroduceerd. 

Als laatste is het werk van Cornelis Floris de Vriendt (1513/14-1575) van belang. 
In het midden van de zestiende eeuw reisde hij naar Italië waar hij net zoals zijn 
voorgangers verbleef in Rome. Hier kwam hij in aanraking met renaissance kunst 
van onder andere Michelangelo. De Vriendt was lid van het Antwerpse Sint-
Lucasgilde, een verzameling van kunstenaars en ambachtslieden waarvan hij in 
1539 meester werd. Via dit gilde kon hij de nieuwe opvattingen over de renaissance 
introduceren. Albums die hij in Italië optekende vormden dan ook een belangrijke 
bron van inspiratie in de Zuidelijke Nederlanden.
 

Figuur 4.9 Topgevels van het huis de Witte Lelie.



194 H i s to r i s c h  o n d e rzo e k

0 1 2 3 4 5
m

PAT R I C I Ë R S W O N I N G E N
Schematische plattegrond

Figuur 4.10 Basisplattegrond voor een symmetrische patriciërswoning. 
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Z E V E N T I E N D E  E N  A C H T T I E N D E  E E U W

In de tweede helft van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende 
eeuw beperkt de woningbouw in Antwerpen zich tot het aanpassen en 
samenvoegen van bestaande woningen. De Spaanse omwalling maakte expansie 
onmogelijk waardoor er in de volgebouwde stad nauwelijks ruimte was voor 
nieuwbouw (•hfs 1). 

PA T R I C I Ë R S W O N I N G E N

Nieuw in deze periode zijn de patriciërswoningen (of stadspaleizen). Deze 
woningen ontstaan door het samenvoegen van twee, drie of vier bestaande 
woningen. Hierdoor is de plattegrond vaak niet symmetrisch wat deels voorkomt 
doordat kelders en steunmuren werden behouden. Als antwoord op de heersende 
schaarste in kwalitatieve bouwmaterialen en om de verbouwingen te verbergen 
werden de gevels vaak voorzien van een pleisterlaag. In een enkel geval wordt 
een patriciërswoningen in één keer gerealiseerd op drie of vier leegstaande kavels 
en de plattegrond werd dan symmetrische opgezet (•fig 4.10). Over het algemeen 
is de plattegrond als volgt ingedeeld: de entree bevindt zich in een centrale 
travee waarlangs aan beide zijde twee vleugels liggen. Deze vleugels, met voor- 
en achtergebouw, omsluiten een koer waaromheen soms een gaanderij wordt 
toegepast. De opbouw van deze vleugels is ongeveer gelijk aan de opbouw van een 
traditioneel diephuis. Het dagelijkse leven speelde zich af op de begane grond. Op 
de verdieping bevindt zich aan de straatzijde een grote salon, de slaapvertrekken 
in één zijvleugel en de vertrekken voor de heer des huizes in de andere vleugel. 
De zijvleugels worden gescheiden van de voor- en achtergebouwen door kleinere 
diensttrappen. Aan de achterzijde wordt het koer afgesloten door een zomerhuis, 
vaak een overblijfsel van een koetshuis uit de zestiende eeuw. De verdieping 
hiervan werd veelal gebruikt als verblijfplaats voor de bedienden. 

Daar waar met de plattegrond vaak bestaande ruimtes werden aangepast, werd 
met de straatgevel een uniform beeld nagestreefd. De invloed van de École des 
Beaux-Art (•hfs 2) is hier sterk aanwezig. Het hôtel Matignon in Parijs was hierbij 
het voorbeeld van de achttiende-eeuwse burgerlijke bouwkunst (•afb 4.4). Met de 
invloed van de hofarchitecten uit de Lodewijk-familie, Jules Hardouin-Mansart 
(architect van Lodewijk XVI) en Ange-Jacques Gabriel (architect van Lodewijk XV) 
werden de  classicistische en de Lodewijk de XIV-stijl ingevoerd. In Antwerpen was 
Jan Pieter Baurscheit de Jongere een belangrijke bouwmeester in het optrekken 
van nieuwe patriciërswoningen. Zijn brede gevels met rijk gedetailleerde centrale 
travee in rococostijl kenmerken dan ook de achttiende-eeuwse patriciërswoningen 
in Antwerpen (•afb 4.5)
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Afbeelding 4.4 
Architect Jean Courtonne, 1722-1724. Het hôtel Matignon in Parijs was het voorbeeld van de achttiende-eeuwse 

burgerlijke bouwkunst. 



197H i s to r i s c h  o n d e rzo e k

Afbeelding 4.5 
Architect Jan Pieter van Baurscheit de Jonge. Het Osterriethhuis.
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Figuur 4.11 Aangepaste straatgevel naar nieuwe stijlnormen.

À  L’ E M B E L L I S S E M E N T  D E  L A  V I L L E
1803, Het Zand

Transformatie van een straatgevel naar de heersende stijlnormen: à l’embellissement 
de la ville. De bouwaanvraag voor de gevelaanpassing werd in 1803 ingediend door 

de huidige bewoonster mevrouw Castels. 
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4.13 Voor steen werd gebruik gemaakt van stukken van klein formaat afkomstig uit lokale 
steengroeven. Via de groeven Diegen (Brussel), Balegem (Gent) en Gorbertingen (Tienen) 
werden de stenen vervoerd langs rivieren. Grotere steenvlakken kwamen uit de groeve van 
Bentheim en werden via Londen naar Antwerpen verhandeld.

B U RG E RW O N I N G E N

Burgerwoningen ontstaan op dezelfde wijze als patriciërswoningen uit de 
samenvoeging van één of twee diephuizen. De gevels kregen een laat-classicistische 
afwerking waarbij de bestaande bak en zandsteen gevels werden bepleisterd. 
Door deze wit gepleisterde gevels stond Antwerpen bekend als De Witte Stad 
(•hfs 2), een traditie die ontstond in de achttiende eeuw. De gevels hebben een 
rijk gedetailleerde entree met hiernaast twee of drie traveeën zodat zij lijken op 
een halve patriciërswoning. In de plattegrond komt men na een brede inkom in 
een reeks geschakelde kamers bestaande uit een voorkamer aan de straatkant, 
een dwarstrappenhuis, achterkamer en keuken. Hierachter bevindt zich het hof 
begrenst door een koetshuis en/of paardenstal. Op de verdieping bevinden zich 
minimaal vier kamers, een badkamer/opschikkamer en verder een kamer voor 
de bedienden naast een smalle diensttrap. Daarnaast werden oude en vervallen 
gevels van kleinere woningen ook met bepleistering verfraaid onder het motto á 
l’embellissement de la ville, ter verfraaiing van de stad (•fig 4.11-4.13). 

De ontwikkeling van de bouwtechniek in de achttiende eeuw sluit aan op deze uit 
voorgaande eeuwen. Voor omlijstingen, kroonlijsten, consoles en pilasters werd 
gebruik gemaakt van Naamse kalksteen, net zoals in de zeventiende eeuw. Ook 
voor vlakke geveldelen werd gebruik gemaakt van baksteen en/of kalksteen.4.13 

Wel veranderde de manier van gevelafwerking. Via Italiaanse stucadoors leerde 
men het gips mengen met loodwitpasta om deze vervolgens aan te brengen op een 
dunne kalklaag. Met deze techniek waren gevels periodiek gemakkelijk schoon te 
houden.
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Figuur 4.12 Originele bakstenen trapgevels.

D I E P H U I Z E N
Zeventiende eeuw, Zirkstraat

Transformatie van twee traditionele diephuizen tot samengevoegde woning. De 
diephuizen in bak- en zandsteelstijl werden gebouwd in de zeventiende eeuw. 
Omstreeks 1800 werden beide huizen samengevoegd en werd de gevel voorzien 
van nieuwe ramen, een centrale entree en pleisterwerk zodat deze aansloot bij de 

nieuwe classicistische standaard. 
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Figuur 4.13 Gepleisterde gevel na samenvoeging.

À  L’ E M B E L L I S S E M E N T  D E  L A  V I L L E
1805, Zirkstraat



Afbeelding 4.6-4.7 
Het Cornwall terrace (boven) en het Cumberland terrace (onder) gebouwd rondom het Regent’s Park zij twee 
voorbeelden die laten zien hoe stadswoningen in Londen werden verwerk tot rijen met paleisachtige allure.
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Zoals hiervoor en in hoofdstuk 2 is geanalyseerd is de gevel van de Antwerpse 
stadswoning beïnvloeding door verschillende Europese stijlen. De plattegrond 
sluit in de negentiende eeuw aan bij de continue ontwikkeling van de Antwerpse 
stadswoning. Doordat het smalle en diepe kavel ook in de negentiende eeuw veel 
werd toegepast werden kamers in de diepte met elkaar geschakeld. Wel werd de 
plattegrond aangepast aan de nieuwe leefstijl van de burgerij. Daarbij speelt de 
introductie van de enfilade, of kamers en suite, een belangrijke rol. Niels Prak (1991) 
constateert dat dit type afkomstig is van het Engelse model, waar een dergelijke 
enfilade werd geïntroduceerd.4.14 Zantkuijl (1992) constateert dat deze enfilade al 
werd ingevoerd in de zestiende eeuwse buitenhuizen in Engeland.4.15 De behoefte 
naar een ruimtelijk ervaring ontstond bij de burgerij. In grotere huizen en paleizen 
werd de enfilade ingevoerd zodat bij speciale gelegenheden kamers met elkaar 
verbonden konden worden. Het gebruik van schuifdeuren werd in het midden van 
de negentiende eeuw steeds populairder omdat met de schuifdeuren gesloten maar 
één kamer verwarmd moest worden.4.16 Voor de structuur van de stadswoning gold 
de Londense stadswoning, het terrace, als voorbeeld welke de bouw van Europese 
stadswoningen tot aan 1850 sterkt heeft beïnvloed. 

D E  LO N D E N S E  M O D E LW O N I N G

De typisch negentiende-eeuwse stadswoning in Londen is een rijtjeshuis, het terrace, 
ontwikkeld in de achttiende eeuw. Deze woningen werden vaak gebouwd rondom 
een square, een plein. Vanaf 1776 werden deze squares als architectonische eenheid 
ontworpen, met Bedford Square als eerste voorbeeld hiervan. Nieuwe wijken zoals 
Tyburnia, Bloomsbury en Belgravia zijn typische voorbeelden van woonwijken 
voor de burgerij met terraces en squares. Indrukwekkende herenhuizen waren 
uitzondering. De Londense aristocratie had een stadswoning gelegen aan een 
square en het vertoon van rijkdom kwam vooral tot uiting in het landhuis gelegen 
buiten de stad. Vanaf de late zeventiende eeuw werden de woningen in Londen 
gebouwd door speculatie en dit werd doorgezet in de achttiende en negentiende 
eeuw. Hierdoor hielden bouwers zich aan strikte richtlijnen om de mogelijkheden 
op onzekerheden te verminderen. In speculatief bouwen liep Engeland ver voor op 
andere Europese steden. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw kwam 
speculatie ook in Nederland en Duitsland opgang. 

De Grote Londense Bouwwet van 1774 stond aan de basis van de laat achttiende-
eeuwse en  negentiende-eeuwse stadswoning. De wet werd opgesteld door twee 
voorname architecten: Sir Robert Taylor en George Dance Jr. en definieerde 
vier klassen van woningen: de eersteklas woningen werden bewoond door 
de bovenklasse, de  tweede- en derdeklas woningen werden bewoond door 
de middenklasse en de vierdeklas woningen werden bewoond door arbeiders 
en ambachtslieden. Naast deze onderverdeling richtte de wet zich ook op het 
vastleggen van bouwnormen om het leven aangenamer te maken en het uitzicht 
van de stad te reguleren (•afb 4.6-4.7). Naast de verschillende klasse woningen 
bepaalde de locatie van de woning ook de sociale status van de bewoner: dezelfde 
stadswoning was namelijk goedkoper in een minder goed gelegen wijk. 

DE PLATTEGROND
EUROPESE INVLOEDEN

4.14 Prak, 1991, pp. 25.  
4.15 Zantkuijl, 1992, pp. 706. 
4.16 Prak, 1991, pp. 102.



204 H i s to r i s c h  o n d e rzo e k

Het terraced house was het geijkte woningtype. Aan begin van de twintigste eeuw 
bestond het merendeel van de woningvoorraad (87%) in Engeland uit terraces.4.17  
Een terraced house werd bewoond door een nuclear family, een familie met een 
gemiddelde grootte van 4,5 personen en hun bedienden.4.18 Bedienden hadden  
in het huishouden absoluut de overhand. Zo bestond het personeel van een 
bovenklasse gezin uit een butler, twee of drie lakeien, een stalknecht, een koetsier, 
een kindermeisje, een kokkin, twee of drie dienstbodes, een huishoudster en een 
gouvernante.4.19

Een typisch terrace bestond uit zes lagen: souterrain, vier verdiepingen en een 
zolder. Het souterrain was het domein van de bedienden en de housekeeper. De 
begane grond dienden voor de ontvangst van gasten en was daarnaast het domein 
van de heer des huizes. De eerste verdieping was het domein van de vrouw des 
huizes en op de bovengelegen verdiepingen lagen de slaapkamers, kinderkamers 
en de zolder werd voorzien bediendenkamers. De plattegrond sloot dus aan bij de 
nieuwe ideologie van privacy en de verticale opbouw zorgden voor een scheiding 
in geslacht, sociale positie en functie.4.20 Iedere verdieping had een speciaal soort 
kamers waarbij onderscheid werd gemaakt tussen kamers aan de voorkant en aan 
de achterkant. Hoe hoger men in de woning kwam, hoe eenvoudiger de kamers 
werden. Iedere slaapkamer kent slechts één eigen toegang, wat anders is dan in de 
Antwerpse woningen waarbij een rondgang mogelijk is. In eersteklas huizen werd 
elke kamer gebruikt voor één specifiek doeleinde terwijl in de huizen van lagere 
klassen de eetkamer bijvoorbeeld ook werd gebruikt als woonkamer.  

Het souterrain was de machine van het huis waarin elke ruimte een specifieke 
functie had. Alleen in kleinere woningen was het gebruikelijk om de keuken 
ook te gebruiken als zitkamer voor de bedienden. Het uitgebreide souterrain 
van de Engels woning bevat twee tot vier maal zoveel huishoudelijk ruimten als 
stadswoningen elders in Europa.4.21 Opvallend is de vroege aanwezigheid van 
sanitaire voorzieningen. Veel eerder dan in de rest van Europa werden toiletten 
op grote schaal ingevoerd. De aanwezigheid van een badkamer in Londen werd als 
heel gewoon beschouwd terwijl deze elders in Europa nog een uitzondering was.

4.17 Muthesius, 1982, pp. 1. 
4.18 Muthesius, 1982, pp. 4. 
4.19 Binney, 1998, pp. 75. 
4.20 Olsen, 1986, pp. 141.  
4.21 Olsen, 1986, pp. 149.
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Figuur 4.14-4.15 Kelder - begane grond.

T E R R A C E D  H O U S E
Eaton Place, tweede klasse woning
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Figuur 4.16-4.17 Eerste verdieping - tweede verdieping.

T E R R A C E D  H O U S E
Eaton Place, tweede klasse woning
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Figuur 4.18-4.19 Derde verdieping - zolder.

T E R R A C E D  H O U S E
Eaton Place, tweede klasse woning
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De Antwerpse stadswoning heeft zich ontwikkeld op basis van continuïteit. De 
negentiende-eeuwse stadswoning is enerzijds het resultaat van deze continuïteit, 
anderzijds werd de stadswoningen aangepast aan het tijdsbeeld gestuurd door 
Europese ontwikkelingen. Zowel voor de gevel als voor de plattegrond van de 
negentiende-eeuwse stadswoning werd de basis gelegd in de zestiende eeuw. 

De verkaveling is een belangrijk element in de totstandkoming van de stadswoning. 
Het diepe en smalle kavel is door de eeuwen heen het leidende kaveltype in 
Antwerpen. Aan de grondslag van de kavelbreedte lagen met name praktische 
redenen: de breedte van een kavel volgde de maximale overspanning van een 
korfboog of plat tongewelf en later van een houten balk. In de negentiende eeuw 
resulteerde dit in een kavelbreedte tussen de vijf en zeven meter. De breedte-
diepte verhouding 1:2, afkomstig uit de vroege Middeleeuwen, werd ook in de 
negentiende eeuw nog regelmatig toegepast. Op het smalle kavel werden kamers 
in de diepte met elkaar geschakeld. In eerste instantie bestond dit enkel uit een 
rangschikking van kamers. In de achttiende eeuw ontstond bij de burgerij de 
behoefte naar een totale ruimtelijke ervaring. Hierdoor werd de enfilade ingevoerd 
zodat kamers tijdens speciale gelegenheden met elkaar verbonden konden worden. 
Een drievoudige schakeling van representatieve ruimten (salon, eetkamer en 
veranda) is typisch voor de Antwerpse stadswoning in de negentiende eeuw. 

Daarnaast droeg de ontwikkeling naar privacy bij aan de veranderingen die in 
de plattegrond werden doorgevoerd. Met meer aandacht voor het gezinsleven 
en privacy kent de negentiende-eeuwse woning een veelvoud aan kamers, elk 
geschikt voor een specifiek gebruik. Het aantal kamers voor de gezinsleden nam 
toe terwijl het aantal representatieve kamers afnam. Toch bleef het ontvangen 
van gasten een belangrijk element van het dagelijks leven. Ontvangstkamers 
werden gepositioneerd op de begane grond en de representativiteit van de kamers 
nam vervolgens af met de hoogte. De minst representatieve kamers, gebruikt door 
de bedienden, werden ondergebracht in het souterrain en op een zolder. Deze 
verticale segregatie werd gebaseerd op het Engelse model van de terraced houses. 
Typisch voor de Antwerpse stadswoning zijn het vele aantal deuren. Dit zorgde 
ervoor dat een rondgang mogelijk was waardoor bedienden en bewoners zich 
onafhankelijk van elkaar door de woning konden bewegen.

Een ritmisch en geordend gevelbeeld is karakteristiek voor de Antwerpse 
stadswoning. Het ontstond uit praktisch oogpunt (het boven elkaar metselen van 
de gevelopeningen was gemakkelijker en goedkoper) in de zestiende eeuw met de 
bak- en zandsteenstijl. Deze ordening van gevels blijft tijdens de opeenvolgende 
eeuwen leidend voor het ontwerpen van gevels en is hierdoor een essentieel 
onderdeel van de Antwerpse stadswoningen. Per tijdsperiode werden de gevels 
vervolgens aangepast aan het tijdsbeeld, geïnspireerd door de heersende 
architectuurstijl in Europa (•afb 4.8). Daarnaast werden in de bouwtechniek 
nieuwe technologieën geïntroduceerd, die bijvoorbeeld het onderhoud van gevels 
gemakkelijker maakten. Op de volgende pagina’s wordt een overzicht getoond 
van de ontwikkeling van de Antwerpse stadswoning tussen 1500-1910. Het vormt 
hiermee de samenvatting van de architectonische ontwikkelingen in Antwerpen 
zoals in voorgaande hoofdstukken is onderzocht. 

Afbeelding 4.8 
De gevel van de herenwoning Louis Retsins, ontworpen in 1870 door architect Joseph Martin Ryssens de 
Lauw, laat goed zien hoe een gevelvlak binnen een strikt patroon van gevelopeningen werd aangepast aan het 
tijdsbeeld. In dit geval werd gekozen voor een eclectische samenstelling met Neobarokke details. 

CONCLUSIE
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Figuur 4.20 Tijdlijn van de ontwikkeling van de Antwerpse stadswoning: de verandering van het gevelbeeld 
tussen 1500-1910.
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Afbeelding 5.1  
Het negentiende-eeuwse stadsdeel rondom de Marnixplaats in het Zuidkwartier gezien vanuit de lucht met 
hierin de positionering van de ontwerpen. (1) Burgerwoning (2) Herenwoning (3) Hoekwoning

ONTWERPOPGAVE

Voor het ontwerp worden de drie meest voorkomende negentiende-eeuwse 
typologieën doorontwikkeld: de burgerwoning, de herenwoning en de hoekwoning. 
Met deze doorontwikkeling wordt aangetoond dat een hedendaagse ontwerpopgave 
kan bijdragen aan het versterken van de negentiende-eeuwse stad. 

Uit de architectonische en typologische analyse (•hfs 2-3) is gebleken dat de 
negentiende-eeuwse stadswoningen zijn ontworpen vanuit een sturende 
onderlaag waarop vervolgens variaties werden aangebracht. De gevels werden 
hierbij gestructureerd door een strikte ordonnantie waarij door variaties in 
typologie en bouwstijl elke woning kon worden geïndividualiseerd. Ook de 
structuur van de plattegronden volgden eenzelfde opzet. Doordat de verschillende 
kamers binnen een woning een vrijwel gelijke typologie kennen zijn de woningen 
flexibel en maken een veelvoud aan functies per kamer mogelijk. Vervolgens 
werd door middel van toegangen, interieurafwerking en specifiek meubilair de 
plattegrond aangepast aan de leefstijl bewoner. Deze opzet is in dit afstudeerproject 
aangegrepen als thema. De drie woningen worden ontworpen vanuit een vaste 
structuur welke vervolgens op basis van gebruik en locatie worden gespecificeerd. 
Door het generieke verkavelingssysteem is de ontwerpopgave niet voorbehouden 
tot één specifieke plek, maar kan deze in principe overal in de negentiende-eeuwse 
stad wordt toegepast. De locatiekeuze bepaald hierin voor het grootste gedeelte het 
karakter van de woningen.

De locatiekeuze vormt een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Voor een 
typologische doorontwikkeling is een stadsdeel waarin het negentiende-eeuwse 
stadsweefsel met bijbehorende woningen nog grotendeels intact is noodzakelijk. 
De Italiëlei bijvoorbeeld (vroeger Handelslei), waar bijna de volledige negentiende-
eeuwse woningvoorraad is vervangen, komt hier dus niet voor in aanmerking. 
Voor het ontwerp zijn drie kavels geselecteerd rondom de Marnixplaats in het 
Zuidkwartier (•afb 5.1). Zoals beschreen in hoofdstuk 1 is de Marnixplaats een 
belangrijk stedenbouwkundig element in de structuur van het Zuidkwartier. In dit 
stadsdeel hebben de negentiende-eeuwse stadswoningen nog altijd de overhand, 
maar straatwanden worden op verschillende plekken onderbroken als gevolg van 
de twintigste-eeuwse vernieuwingsdrift. De geslecteerde kavels bevinden zich 
verspreid over het plangebied en grenzen aan verschillende straten waardoor elke 
woning op een andere manier kan reageren op zijn context. De ontwerpen worden 
geprojecteerd in het bestaande stadsweefsel op een locatie waar in de twintigste 
eeuw een woning is gebouwd die breekt met de negentiende-eeuwse context. 
Hierdoor is de bestaande bebouwing simpelweg genegeerd. 



DE BURGERWONING

De kleinste en meest voorkomende typologie vormt de basis voor de eerste 
typologische doorontwikkeling. Burgerwoningen werd gebouwd op smalle en diepe 
kavels waarin kamers in de diepte met elkaar werden geschakeld. Het principe 
van de smalle en brede beuk zorgde hierbij voor de meest efficiënte indeling van 
de plattegrond. Achter een gevel gestructureerd met drie ramen beslaat de brede 
beuk een breedte van twee ramen en de smalle beuk een breedte van één raam. De 
gevel volgde hierbij een symmetrische opzet. 

De ruimtelijke structuur van de smalle en brede beuk vormt de basis voor het 
ontwerpen van de plattegrond. Een plattegrond wordt over de gehele diepte 
onderverdeeld in een smalle en brede beuk waardoor twee delen met een eigen 
kamertypologie ontstaan. Een drie kamer diep model (met een diepte van 13 meter)
zorgt ervoor dat de middelste kamer voldoende van daglicht wordt voorzien. De 
brede beuk wordt gebruikt als woonzone en wordt voorzien van drie evengrote 
kamers in enfilade geschakeld waarin primaire functies worden ondergebracht. De 
smalle beuk wordt gebruikt als functionele zone met aan de straat- en tuinzijde 
twee secundaire kamers, in het midden bevindt zich het verticaal transport (•fig 
5.1). Doordat de kamers gelijke afmetingen hebben kunnen zij een veelvoud aan 
functies opnemen (•fig 5.2-5.3). Deze basisstructuur wordt op elke verdieping 
herhaald. Op basis van wanden, deuren en/of kastenwanden kan de plattegrond 
worden aangepast aan een specifieke leefsituatie. Hierdoor leent de plattegrond 
zich voor een groot aantal functies. Zowel in de samenstelling van de woning voor 
de bouw alsmede tijdens het gebruik is de woning aanpasbaar. Hierdoor kan de 
functie van de woning in de tijd veranderen. 

Voor het ontwerpen van de gevel dient het klassieke drie ramen patroon als 
onderlegger. In gevels van negentiende-eeuwse burgerwoningen speelde 
symmetrie een belangrijke rol. Alleen de entree, gepositioneerd in een zijtravee, 
wijkt af van de symmetrische opbouw. Hierdoor is voor het ontwerp symmetrie 
buiten en binnen als uitgangspunt geformuleerd. De straatkant volgt een 
symmetrische opzet en gezien vanuit het interieur zitten ramen altijd in het 
midden van een kamer. De openingen worden voorzien van een Franse balkon 
waarin de typische tweedeling van het negentiende-eeuwse raam terugkomt. 
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S P E C I F I C A T I E

Voor een specifieke uitwerking van de woning is gekozen voor een kavel in de 
Welvaartstraat. De woning wordt gepositioneerd op een veel voorkomend smal en 
diep kavel (6700*26500mm) en wordt uitgevoerd als gezinswoning. Op het einde 
van het kavel wordt een klein, niet-representatief, bijgebouw geplaatst.  

De Welvaartstraat is een typisch negentiende-eeuwse straat welke aan beide 
zijde is bebouwd met burgerwoningen. De gevels zijn gepleisterd in lichte kleuren 
waardoor de straat een voorbeeld is van de Franse invloed die in de achttiende 
eeuw naar Antwerpen overwaaide (Antwerpen De Witte Stad). De burgerwoningen 
in de straat kennen symmetrische gevels met eenvoudige details. Aan de linkerzijde 
van het kavel zijn vijf woningen gebouwd in eenheidsbebouwing: de gevels volgen 
eenzelfde ordonnantie, kennen eenzelfde detaillering, horizontale dorpels en 
kroonlijsten lopen in elkaar over en door middel van pleisterwerk is de rij verwerkt 
tot een stedenbouwkundig geheel. De burgerwoningen zijn gebouwd met hoge 
verdiepingen waardoor de hoogte van de kroonlijst zich bevindt op 13 meter.  De 
gezinswoning wordt de uitgevoerd met vier verdiepingen: de onderste twee lagen 
voorzien van familiekamers, de bovenste twee lagen voorzien van privékamers. 
Om met het ontwerp aan te sluiten op de context wordt met de kroonlijst en 
dorpels aangesloten op naastgelegen rij woningen (•fig 5.21). De wit gepleisterde 
gevel vormt een verwijzing naar de achttiende-eeuwse Franse traditie -Antwerpen 
De Witte Stad- waarin alle gevels in lichte kleuren werden gepleisterd. Een plint 
en kroonlijst, twee typisch negentiende-eeuwse elementen, worden uitgevoerd in 
beton (•fig 5.22). 

I N T E R I E U R 

Het verschil in kamertypologie tussen de smalle en brede beuk wordt benadrukt 
door beide zones op een eigen manier te materialiseren. De brede beuk wordt 
uitgevoerd in een lichte kleurstelling waarbij de houten constructie zichtbaar 
wordt doordat de balklaag wordt opengewerkt. De smalle beuk wordt volledig 
uitgevoerd in hout. De houten balklaag wordt hier dichtgezet waardoor installaties 
kunnen worden weggewerkt. Hierdoor hebben beide beuken een eigen karakter 
welke aansluit bij de functies die hierin worden ondergebracht. De begane grond 
onderscheid zich doordat de vloer wordt uitgevoerd in beton. Met twee opstappen 
wordt het hoogteverschil naar de tuin overbrugt. Om het exterieur en het interieur 
met elkaar te verbinden wordt de betonnen plint van het exterieur doorgetrokken 
in het interieur. 

De woning wordt opgetrokken in hout volgens de platformmethode: op een 
betonnen basis (fundering en begane grondvloer) worden verdiepingshoge HSB 
gevel- en wandelementen met HSB vloerelementen gestapeld (•fig 5.6). Doordat 
een vaste plattegrond over elke verdieping wordt herhaald kan de woning voor 
een groot gedeelte worden geprefabriceerd. Om flexibiliteit tijdens gebruik te 
kunnen garanderen worden in de smalle beuk voorzieningen in vloeren en 
wanden opgenomen zodat installaties gemakkelijk toegankelijk zijn. 
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Figuur 5.1 De totstandkoming van de plattegrond op basis van negentiende-eeuwse karakteristieken [1:200].
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Figuur 5.2 De variëteit aan functies die in de brede beuk kunnen worden ondergebracht [1:200].
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Figuur 5.3 De variëteit aan functies die in de smalle beuk kunnen worden ondergebracht [1:200].
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^ Figuur 5.5 Situatie van de burgerwoning aan de Welvaartstraat [1:500].

< Figuur 5.4 Isometrisch straatbeeld noord-oost.
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Figuur 5.6 Isometrische weergave van de constructieve opbouw.
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Figuur 5.7 Isometrische weergave van de verdiepingen.
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Figuur 5.8-5.12 Begane grond - dak [1:200].
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Figuur 5.13-5.14 Dwarsdoorsnede straatkamer - Dwarsdoorsnede middenkamer [1:200].
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Figuur 5.15 Isometrische dwarsdoorsnede middenkamer.
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Figuur 5.16 Langsdoorsnede brede beuk [1:200].
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Figuur 5.17 Isometrische langsdoorsnede brede beuk.
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Figuur 5.18 Fragment.
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Figuur 5.19 Detail smalle beuk.
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Gevelopbouw
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Figuur 5.20 Detail brede beuk.

Vloeropbouw brede beuk
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Figuur 5.21 Welvaartstraat.



Figuur 5.22 Straatgevel.



Figuur 5.23 Begane grond: woonkeuken brede beuk.



Figuur 5.24 Begane grond: keuken smalle beuk.



Figuur 5.25 Eerste verdieping, middenkamer brede beuk. 



Figuur 5.26 Eerste verdieping: bibliotheek smalle beuk.



DE HERENWONING

Naarmate een kavel breder wordt veranderd de ruimtelijke organisatie van de 
plattegrond. Het principe van de smalle en brede beuk wordt ingewisseld voor 
een organisatie waarbij kamers zowel in de lengterichting alsmede naast elkaar 
worden gepositioneerd en vanuit een centrale hal worden ontsloten. Een gevel 
van drie ramen breed wordt ingewisseld voor een gevel van vier, vijf of zes ramen 
breed. Als representatieve woningen werden herenwoningen vaak uitgevoerd met 
een bijgebouw. Dit element wordt in het ontwerp opnieuw geïntroduceerd. 

Vanwege de grootte van de woning wordt de plattegrond opgezet om per 
verdieping plaats te bieden aan één woning. De plattegrond vertrekt vanuit een 
basis waarin kamers van gelijke afmeting rond een centrale kern met trappenhuis, 
natte cel en entree worden gepositioneerd (•fig 5.27). Drie primaire kamers worden 
in de lengte geschakeld in enfilade, twee secundaire kamers worden zijdelings aan 
de primaire kamers verbonden. De middelste kamer is het grootst en kent een 
diepte van 4750mm, de kamers aan de straat- en tuinzijde kennen een diepte van 
4150mm. De positionering van de entree maakt een rondgang door de kamers aan 
de straatzijde mogelijk. Vanuit deze basis kunnen verschillende variaties worden 
toegepast (•fig 5.28). Doordat de kamers gelijke afmetingen hebben kunnen zij een 
veelvoud aan functies opnemen (•fig 5.29). 

De woning op  de begane grond maakt gebruik van de tuin met hierin een nieuwe 
interpretatie van het negentiende-eeuwse bijgebouw. In de plattegrond volgt het 
bijgebouw de structuur van het woongebouw bestaande uit een primaire kamer 
en een functionele zone met entree, verticaal transport en een natte cel. Ook de 
invulling van het bijgebouw is flexibel: het kan worden gebruikt als verlening van 
de woning, als gastenverblijf, als kantoor aan huis of een combinatie van deze 
functies (•fig 5.30-5.31).

Het vier ramen patroon dient als onderlegger voor het ontwerpen van de 
gevel, waarbij de entree wordt gepositioneerd in een zijbeuk. De openingen 
worden voorzien van een Franse balkon waarin de typische tweedeling van het 
negentiende-eeuwse raam terugkomt. Daarnaast zijn een plint en kroonlijst , twee 
typisch negentiende-eeuwse elementen, geïntegreerd in het ontwerp. Net zoals 
bij het ontwerp van de burgerwoning wordt de gevel zowel aan de binnenzijde 
alsmede aan de buitenzijde symmetrisch opgezet.
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S P E C I F I C A T I E

Voor een specifieke uitwerking van de woning is gekozen voor een kavel 
in de Tolstraat. De woning wordt gepositioneerd op een breed en diep kavel 
(7850*35000mm) en wordt uitgevoerd als woongebouw met vier wooneenheden. 
Door het bijgebouw niet op het einde van het kavel te plaatsen ontstaan twee 
tuinen waarvan er één alleen via het bijgebouw te bereiken is. In een kelder 
worden bergingen en een technische ruimte ondergebracht. De woningen delen 
een gezamenlijke daktuin. Het hoogteverschil naar de tuin wordt overbrugt in de 
entreehal. 

De Tolstraat kent een grote architectonische variëteit. Binnen het vaste systeem 
van gevelordonnantie worden typologie en bouwstijl afgewisseld waardoor een 
gevarieerde straatwand ontstaat. De hoogtes van de kroonlijsten verschillen 
waardoor een typisch trapsgewijze straatwand ontstaat. Hierdoor wordt, anders 
dan bij de burgerwoning, minder strak aangesloten op de omliggende bebouwing 
(•fig 5.48). Als verwijzing naar de negentiende-eeuwse herenwoningen, die 
werden voorzien van grote platen natuursteen of een nabootsing hiervan in 
pleisterwerk met imitatievoegen, wordt de gevel voorzien van grijs gezoete platen 
Belgisch blauw hardsteen. De plint en kroonlijst onderscheiden zich door een 
gefrijnde oppervlaktebehandeling. De centrale traveeën krijgen op de eerste en 
tweede verdieping een subtiel accent doordat de dorpel hier over twee ramen 
doorloopt (•fig 5.49). Het bijgebouw wordt betrokken met het woongebouw door 
hierin eenzelfde materialisatie door te voeren.

I N T E R I E U R

Anders dan bij het ontwerp van de burgerwoning, waarbij er een duidelijk verschil 
in kamertypologie is, kennen de kamers bij de herenwoning gelijke afmetingen. 
Hierdoor wordt het onderscheid tussen de mate van representativiteit van de 
kamers bepaald door de afwerking van het interieur. De kamers in de primaire 
beuk worden voorzien van een afzelia hardhouten parketvloer met dubbele 
visgraat en band, de kamers in de secundaire beuk worden voorzien van een 
afzelia hardhouten parketvloer met enkele visgraat en band. Voor de afwerking 
van het plafond wordt een nieuwe interpretatie gegeven aan de negentiende-
eeuwse plafondtypologie (•hfs 3). De straat- en tuinkamer in de primaire beuk 
worden voorzien van een setback in het plafond. De middelste kamer, als meest 
representatieve kamer, wordt voorzien van een dubbele setback. De kamers in de 
secundaire beuk kennen geen speciale plafondafwerking. In deuren naar primaire 
kamers wordt de materialisatie van de vloer doorgezet, de deuren van kamers naar 
secundaire ruimte kennen een eenvoudige afwerking.  
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Figuur 5.27 De totstandkoming van de plattegrond op basis van negentiende-eeuwse karakteristieken [1:200].
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Figuur 5.28 Drie variaties op de basisplattegrond [1:200].
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Figuur 5.29 De variëteit aan functies die in de kamers kunnen worden ondergebracht [1:200].
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Figuur 5.30 Opengewerkte isometrie van het bijgebouw.
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Figuur 5.31 De variëteit aan functies die in het bijgebouw kunnen worden ondergebracht [1:200].
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^ Figuur 5.33 Situatie van de herenwoning aan de Tolstraat [1:500].

< Figuur 5.32 Isometrisch straatbeeld zuid-west.
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Figuur 5.34 Isometrische weergave van de verdiepingen.
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Figuur 5.37-5.38 Eerste verdieping - tweede verdieping [1:200].
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Figuur 5.39-5.40 Derde verdieping - dak [1:200].
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Figuur 5.41-5.42 Dwarsdoorsnede straatkamer - Dwarsdoorsnede middenkamer [1:200].
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Figuur 5.43 Isometrische dwarsdoorsnede straatkamer.
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Figuur 5.44 Langsdoorsnede primaire beuk [1:200].

0 1 2 3 4 5
m



263O n t w e r p  /  D e  h e re n w o n i n g

Figuur 5.45 Isometrische langsdoorsnede primaire beuk.
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Figuur 5.46 Fragment.
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A

A = Natuursteen gevelplaat (U-model) met in verstek verlijmde en verzoete hoeken. 
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Figuur 5.47 Detail gevel.

Gevelopbouw

Vloeropbouw

Belgisch blauw hardsteen grijs gezoet
Montagelijm 
Glasvezel
EPS Isolatie
Kalkzandsteen 
Stucwerk RAL 9010

Planken van Afzelia hardhout op ondervloer
Cementdekvloer met vloerverwarming 
Drukvaste EPS isolatie
Breedplaatvloer
Stucwerk RAL 9010

20 mm
10 mm
-
200 mm
150 mm
7 mm

25 mm
40 mm
40 mm
250 mm
7 mm



Figuur 5.48 Tolstraat.



Figuur 5.49 Straatgevel hoofdgebouw.



Figuur 5.50 Primaire kamer, eetkamer.



Figuur 5.51 Secundaire kamer, slaapkamer.



DE HOEKWONING

Hoek kavels nemen de meest complexe vormen aan. Met name aan belangrijke 
pleinen en straten lopen deze kavels het meest uiteen in schaal en kennen een 
veelvoud aan vormen, vaak met meerde schuine zijden. Voor het ontwerp van 
de hoekwoning is gekozen voor een dergelijk complex kavel. Hiermee wordt 
aangetoond dat de negentiende-eeuwse typologie niet alleen is door te ontwikkelen 
op rechthoekige kavels, maar zich ook leent voor complexere ontwerpopgave.  

Het kavel dat is geselecteerd grens aan de Marnixplaats, een belangrijk 
stedenbouwkundig element in de structuur van het Zuidkwartier (•hfs 1). 
Het kavel bevindt zich op de hoek van het bouwblok tussen de Tolstraat, 
Verbondstraat, Welvaartstraat en Vrijheidstraat en kent drie zijden grenzend aan 
straten: twee kleinere zijde grenzend aan de Tolstraat en Vrijheidstraat en één 
grootte zijde grenzend aan de Marnixplaats. Het kavel is ingeklemd door typisch 
negentiende-eeuwse burgerwoningen van drie bouwlagen onder een kap. Doordat 
in de negentiende eeuw horeca vaak alleen op hoeken werd toegestaan kennen de 
hoekwoningen rondom de Marnixplaats een combinatie van horeca en woningen. 
De hoekwoning biedt plaats aan een commerciële functie en drie woningen. In een 
kelder worden bergingen en een technische ruimte ondergebracht. De woningen 
delen een gezamenlijke daktuin. 

P L A T T E G RO N D

Negentiende-eeuwse hoekwoningen kennen achter een symmetrisch opgebouwde 
gevel een plattegrond waarin de primaire kamers zich aan de gevel bevinden 
en de secundaire kamers zich oriënteren richting een hof. Dit principe is als 
uitgangspunt genomen voor het ontwerpen van de plattegrond. Door de grote 
van het kavel wordt de plattegrond opgezet om per verdieping plaats te bieden 
aan één wooneenheid. De woningen zijn opgezet door de primaire kamers aan de 
gevel te plaatsen. Deze ontstaan door de gevel een offset naar binnen te geven. 
Achter de primaire kamers bevinden zich verschillende secundaire kamers (•fig 
5. 52). De relatie tussen beide zones bepaald de mate van representativiteit van de 
kamers. Door de irreguliere vorm van de plattegrond  spelen schuine zichtlijnen 
een belangrijke rol in de perceptie van de woning. Het trappenhuis bevindt zich 
in de hoek van de plattegrond. De trap draait omhoog rond een vide en een 
groot daklicht voorziet het trappenhuis van natuurlijk licht. De wand, welke de 
scheiding vormt tussen den primaire en secundaire kamers, maakt deel uit van de 
constructie van de woning en loopt door over elke verdieping. Hierdoor wordt de 
overspanning van de vloer geminimaliseerd.

De begane grond is opgezet vanuit een open structuur. De constructieve wand, 
die over elke verdieping doorloopt, wordt hier voorzien van perforaties. Hierdoor 
leent de plattegrond zich voor een café/restaurant. Door deze perforaties dicht te 
zetten ontstaat een gesloten kern waardoor andere functies (zoals een kantoor of 
een winkel) mogelijk worden. Hierdoor kan de functie van de begane grond in de 
tijd veranderen.
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G E V E L

De indeling van de gevel sluit aan bij het patroon van de negentiende-eeuwse 
ordonnantie van naastgelegen woningen. De openingen worden voorzien van 
een Frans balkon waarin de typische tweedeling van het negentiende-eeuwse 
raam terugkomt. De materialisatie van de gevel sluit aan bij de Antwerpse 
metselwerktraditie. De baksteen maakt intrinsiek deel uit van de Antwerpse 
bouwcultuur. Na de introductie van baksteen in de zestiende eeuw nam de verkoop 
van rode baksteen explosief toe (•hfs 4). De typisch zestiende-eeuwse Antwerpse 
bak- en zandsteenstijl werd gekenmerkt door gevels van rode baksteen waarin 
variaties werden aangebracht  in witte steen. Aan het einde van de negentiende 
eeuw ontstond er als reactie op het neoclassicisme een herinterpretatie van deze 
zestiende-eeuwse stijl waarin rode baksteen en witte steen weer zichtbaar werden 
gebruikt. De gevels werden gemetseld in staand- of kruisverband en met variaties 
in diepte werd de gevel verder vormgegeven. Als verwijzing naar deze traditie 
wordt de gevel uitgevoerd in metselwerk en gemetseld in een staand verband. 
Doorlopende betonnen dorpels structureren de gevel horizontaal. Rollagen boven 
ramen worden terugliggend uitgevoerd. Gemetselde penanten structureren 
de gevel verticaal. Dit is een verwijzing naar het gebruik van pilasters in de 
neoclassicistische bouwkunst. Naast horizontale accenten werden hoekwoning 
namelijk vaak gestructureerd door verticale elementen om grote gevelvlakken 
te  voorzien van een kleinere onderverdeling (•hfs 3). Een kroonlijst, als typisch 
negentiende-eeuwse element, vormt de beëindiging van de gevel. De begane grond 
wordt uitgevoerd in architectonisch beton en de openingen zijn vergroot ten 
opzichte van de verdiepingen. De entree van de commerciële functie, grenzend 
aan de Marnixplaats, wordt over een dubbele breedte uitgevoerd (•fig 5.72-5.74).

I N T E R I E U R 

Kenmerkend voor de negentiende-eeuwse woningen is het verticale onderscheid 
in sociale positie en functie: bedienden werden zoveel mogelijk uit het zicht 
gehouden, gasten werden ontvangen op de begane grond en de representativiteit 
van de kamers nam af met de hoogte. Als herinterpretatie hierop wordt elke woning 
anders gematerialiseerd waarbij het detailniveau met de hoogte afneemt. Voor de 
materialisatie zijn twee materialen geselecteerd: stucwerk als basismateriaal en 
donker eikenhout voor representatieve kamers. De toepassing van dit donkere 
eikenhout wordt per verdieping minder. Daarnaast wordt een herinterpretatie 
van de negentiende eeuwse plafondtypologie (•zie ontwerp herenwoning) 
geïntroduceerd waarvan het detailniveau afneemt met de hoogte (•fig 5.75-5.77). 
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Figuur 5.52 De totstandkoming van de plattegrond op basis van negentiende-eeuwse karakteristieken [1:200].

01.
Gevel

02.
Primaire kamers langs gevel
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Figuur 5.53 De variëteit aan functies die in de kamers kunnen worden ondergebracht [1:200].
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Figuur 5.54 Isometrisch straatbeeld zuid-west.



Figuur 5.55 Isometrisch straatbeeld noord-west.
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Figuur 5.56 Typologie.
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Figuur 5.57 Isometrische weergave van de verdiepingen.
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Figuur 5.58 Situatie van de hoekwoning aan de Marnixplaats [1:500].
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Figuur 5.59-5.60 Kelder - Begane grond [1:200].
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Figuur 5.61-5.62 Eerste verdieping - tweede verdieping [1:200].
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Figuur 5.63-5.64 Derde verdieping - dak [1:200].
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Figuur 5.65 Dwarsdoorsnede over trappenhuis en woningentree [1:200].
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Figuur 5.66 Isometrische dwarsdoorsnede.
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Figuur 5.67 Fragment.
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Figuur 5.68 Detail gevel.

Gevelopbouw

Vloeropbouw

Metselwerk in staandverband met moduul 50 bakstenen
Luchtspouw
EPS isolatie
Kalkzandsteen
Stucwerk RAL 9010

Planken van donker eikenhout op ondervloer
Cementdekvloer met vloerverwarming
Drukvaste EPS isolatie 
Breedplaatvloer
Stucwerk RAL 9010

90 mm
30 mm
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150 mm
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25 mm
40 mm
40 mm
250 mm
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A = Scaldex rollaagbeugel Type K 160*200mm
B = Betonnen kroonlijst met kokerprofielen (60*60mm) aan vloerrand gemonteerd ter plaatsen van penanten

A

B
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Gevelopbouw

Dakopbouw

Metselwerk in staandverband met moduul 50 bakstenen
Luchtspouw
EPS isolatie
Kalkzandsteen
Stucwerk RAL 9010

Randstrook met grind 
Beplanting van sedum, lavendel, tijm en prunella
Groeisubstraat
Filter en drainagelaag
Beschermlaag
Wortelvaste dakbedekking
Drukvaste EPS isolatie 
Breedplaatvloer
Stucwerk RAL 9010

90 mm
30 mm
120 mm
150 mm
7 mm

-
200 mm
100 mm
50 mm
-
-
120 mm
250 mm
7 mm

Figuur 5.69 Detail dakrand.



Figuur 5.70 Vrijheidstraat.



Figuur 5.71 Tolstraat.



Figuur 5.72 Gevel Vrijheidstraat.



Figuur 5.73 Gevel Marnixplaats.



Figuur 5.74 Gevel Tolstraat.



Figuur 5.75 Eerste verdieping: eetkamer.



Figuur 5.76 Tweede verdieping: eetkamer.



Figuur 5.77 Derde verdieping: eetkamer.
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Figuur 5.78 De burgerwoning.
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CONCLUSIE

Dit afstudeerproject vond plaats binnen het atelier Antwerpen, de Getekende Stad en 
heeft een onderzoek uitgevoerd naar negentiende-eeuwse stadswoningen voor de 
burgerij in Antwerpen. Met een aansluitende ontwerpopgave is aangetoond dat de 
negentiende-eeuwse typologie kan bijdragen aan een kwalitatieve architectonische 
versterking van de negentiende-eeuwse stad. Door het herstellen van de essentiële 
voorwaarden waarmee deze stadsdelen werden gebouwd, kunnen de kwaliteiten 
van de negentiende-eeuwse stad namelijk gegarandeerd worden. Vanuit het 
onderzoek zijn uitgangspunten geformuleerd om een doorontwikkeling van drie 
karakteristieke typologieën te kunnen realiseren. Hiervoor zijn de kwaliteiten van 
de negentiende-eeuwse stadswoningen geabstraheerd om deze interpreteerbaar 
te maken voor het ontwerp. Door het generieke verkavelingssysteem is de 
ontwerpopgave niet alleen voorbehouden tot de gekozen locatie rondom de 
Marnixplaats in het Zuidkwartier, maar kan in principe overal in de negentiende-
eeuwse stad worden toegepast. Op basis van andere locatiekenmerken zullen 
woningen met een ander karakter ontstaan. 

De kwaliteiten van het negentiende-eeuwse stadsbeeld liggen opgesloten in de 
coherentie waarmee de straatwanden werden ontworpen. Binnen een strikte 
gevelordonnantie welke de straatwand structureerde werden vervolgens door een 
afwisseling in typologie en bouwstijl variaties aangebracht. Bij een hedendaagse 
ontwerpopgave is aansluiting bij deze ordonnantie van groot belang. Hierbinnen 
kunnen vervolgens verschillende variaties worden aangebracht waarmee de 
woningen zich individueel kunnen onderscheiden. Voor de vormgeving van de 
gevels is voor elke woning een negentiende-eeuwse traditie gebruikt welke met 
de materialisatie aansluit op het karakter van de omliggende bebouwing. Hiermee 
wordt verwezen naar de Franse en Belgische bouwtraditie door het gebruik van 
pleisterwerk, natuursteen en baksteen. Typisch negentiende-eeuwse elementen 
(plint, kroonlijst en de tweedeling binnen ramen) zijn hierbij geïntegreerd in het 
ontwerp. 

De kwaliteiten van de negentiende-eeuwse plattegronden liggen eveneens 
opgesloten in een coherent systeem. Een horizontale doorsnede over een 
bouwblok zal grote gelijkenissen in plattegronden tonen terwijl de ruimtelijke 
ervaring van elke woning wezenlijk anders is door de toepassing van specifieke 
materialen, decoraties en meubels. In navolging van deze negentiende-eeuwse 
traditie zijn de plattegronden opgezet volgens een rationeel stramien waarbij de 
ruimtelijke organisatie meerdere invullingen toelaat. Op basis van toegangen, 
interieurafwerking en meubilair kan de woningen worden aangepast aan 
een specifieke leefsituatie. Per woning is vervolgens een eigen materialisatie 
uitgewerkt welke de ruimtelijke organisatie versterkt.  

Het resultaat zijn drie moderne stadswoningen welke elk een eigen karakter 
hebben. Zowel met het exterieur als met het interieur sluiten zij aan bij de 
historische context. Door een continu patroon in de ontwikkeling van de 
Antwerpse stadswoning sluiten de woningen niet alleen aan bij de negentiende-
eeuwse context, maar passen zij ook binnen de Antwerpse bouwtraditie. De 
woningen zijn hiermee een logisch vervolg in de ontwikkeling van de Antwerpse 
stadswoningen.
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Figuur 5.79 De herenwoning.
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Figuur 5.80 De hoekwoning.



Overzicht van uitgewerkte stadswoningen naar bouwstijl, bouwjaar, locatie en typologie. 
Tussen de vierkante haken is de pagina weergegeven waarop de woning is uitgewerkt. 

Register  van stadswoningen



Art nouveau (1895-1910)

1906, Transvaalstraat 30, Burgerwoning, [74]
1907, Oostenstraat 32, Burgerwoning, [75, 161-169]

Laat-classicisme (1700-1840)

1803, Bredestraat 6, Burgerwoning, [50]
1803, Het Zand, Burgerwoning, [198]
1805, Zirkstraat 25, Gekoppelde diephuizen, [200-201]

Bak- en zandsteenstijl (1500-1650)

1503, Ambtmanstraat 10, Breedhuis, [189]
1550, Rijke Beukelaarstraat 8, Diephuis, [188]
1600, Klapdorp 95, Diephuis, [190-191]

Vlaamse renaissance (1550-1700)

1650, Keizerstraat 16, Breedhuis, [193]

Traditionele houtbouw (800-1500)

850-1125, Mattenstraat, Drie vroeg Middeleeuwse stadswoningen, [180]
1500, Saucierstraat, Middeleeuwse stadswoning, [186]

Neoclassicisme (1840-1900)

1871, Handelslei 74, Herenwoning, [101-113] 
1872, Zuiderlei, Burgerwoning, [60]
1873, Kunstlei 113, Herenwoning, [63]
1877, Kunstlei 93, Hoekwoning, [64-65]
1882, Nijverheidslei, Gekoppelde burgerwoning, [61] 
1882, Tolstraat 72-76, Ensemble van drie burgerwoningen, [68] 
1883, Zuiderlei 172-174, Twee burgerwoningen, [91-99]
1887-1908, Brederodestraat 107, Hoekwoning, [139-149] 
1887-1908, Gelijkheidstraat 1-3, Twee winkelhuizen, [139-149]  
1890, Draakplaats 6, Bijgebouw, [79]
1892, Zuiderlei 69, Meergezinswoning, [62]
1899, Leopold de Waelstraat 17 , Gekoppelde burgerwoning met bijgebouw, [129-137]
1901, Leopold de Waelstraat 2 , Hoekwoning, [70]

Vlaamse neorenaissance (1875-1900)

1880, Handelslei, Bijgebouw, [78]
1884, Grote Beerstraat, Bijgebouw, [76]
1886, Steenbokstraat, 5, Bijgebouw, [76] 
1889, Ramstraat 24, Hoekwoning, [71]
1891, Rubenslei 12-14, Drie burgerwoningen, [115, 126-127] 
1894, Lange van Ruusbroecstraat 93, Hoekwoning, [151-159]
1898, Zuiderlei 161, Burgerwoning, [cover, 67]

Eclecticisme (1870-1900)

1879, De Vrièrestraat 9-13, Ensemble van drie burgerwoningen, [69] 
1881, Kunstlei 79, Herenwoning met bijgebouw, [115-125]
1889, Grote Beerstraat 55-81, Rij van negen burgerwoningen, [72-73] 
1890, Zuiderlei 159, Burgerwoning, [60] 
1894, Lange van Ruusbroecstraat 95-97, Twee burgerwoningen, [151-159]
1897, Kunstlei 105, Herenwoning, [66]
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