
Excursie naar Antwerpen
Vrijdag 6 maart 2015

Dagindeling:

*Ten laatste om 8h 20 op school en vertrek om 8h 25
   aanmelden bij de verantwoordelijke vooraleer op de bus te 
stappen
* Ten laatste om 15h  op de busparking en vertrek om 15h 10
    terug op school tussen 16h10 en 16h30

Iedereen maakt de opdrachten in de bundel.

Maaltijden: organiseer zelf je maaltijd.

problemen tijdens de excursie? 

0495201300  Van Bossuyt Bart

0495349886 Vanrysselberghe Daniel



Geografische excursie Antwerpen:

Doelstellingen:

Tijdens de excursie: aanmaken van beeldmateriaal
1. op basis van eigen waarnemingen een analyse maken van de stedelijke structuur en haar 

ontwikkeling.

2. op basis van eigen waarnemingen een analyse maken van de ruimtelijke evolutie in het 
oudste havengedeelte van de stad.

Tijdens de verwerking: 
3. op basis van deze analyses een synthese samenstellen om de actuele ruimtelijke structuur te 

begrijpen. 

4. op basis van nieuwe plannen ( bvb Structuurplanning op alle niveaus) de toekomstige 
structuur proberen te projecteren.



Fotoreportage over stadsontwikkeling in Antwerpen

Afgeven in de map " upload naar leerkracht " 

Ten laatste op vrijdag  27 maart 2015

1.. Groepsindeling: 

gemiddeld 4 personen ( minimum 3 en maximum 5 personen ). Zorg voor een duidelijke 
taakverdeling ( foto’s nemen, foto’s bewerken, kaart lezen, eindredactie, verwerken tot een 
reportage , enz. ). Deze taakverdeling moet terug te vinden zijn in jullie reportage. Het is een 
groepswerk maar de punten kunnen variëren naargelang het verrichte werk. Deze 
taakverdeling moet het werk gelijkmatig over alle leden verdelen. De groepsverantwoordelijke 
geeft hier de namen in.

2. De opdracht Maak een reportage ( filmpje, powerpoint, 
fotoboek ) van de gevraagde opdrachten.

De locaties van de foto’s moeten steeds op een kaart zijn aangeduid. Maak deze kaart in 
googlemymaps ( of een ander programma ) en integreer ze in je document. Geef bij iedere 
foto voldoende uitleg en zorg ervoor dat je bestanden niet te groot zijn (en dus 
gebruiksvriendelijk). Deze bestanden moeten afgegeven worden in de map upload naar 
leerkracht ( enkel hier!!!! ) en moeten zonder problemen publiceerbaar zijn. De naam van 
het document is de naam van alle leden van de groep. Alles mag gerust verwerkt worden 
in een website maar je moet deze niet op een externe server plaatsen maar wel in de 
gevraagde map. Vraag bij twijfel uitleg aan je leerkracht. Groepen die samengesteld zijn uit 
verschillende klassen geven hun taak af in de respectieve klasmappen. Vermeld in je 
presentatie de namen van de groepsleden, de klas en het volgnummer.

3. Puntenverdeling: 

1. correct uitvoeren van de opdracht= alle opdrachten voldaan, groepsindeling en 
gedetailleerde taakverdeling in het document, op de juiste manier verwerkt en afgegeven, 
tijdig, enz : 25 p

2. kwaliteit van de verwerking tot een fotoreportage, fotoalbum, verslag,een filmpje,enz ( = 
eigen keuze ) 25 p 

3. Kwaliteit van de foto's ( zijn ze illustratief voor het gevraagde? duidelijk? Enz) 10p

4. Voor de afwezigen:Wie door omstandigheden afwezig maakt volgende taak:

Maak een fotoreportage over de stadsontwikkeling in volgende Antwerpse wijken: 
het Zuid, de kaaien en het Eilandje.
Doe dit aan de hand van een welbepaalde route. Op deze route liggen minstens 20 
stopplaatsen die in dit kader passen. Breng een (virtueel) bezoek aan een museum 
dat op de route gelegen is en bespreek de belangrijkste werken. ( met 
beeldmateriaal). 
Situeer alle foto’s op de route. ( liefst interactief )
Zorg dat het een realistische route is voor voetgangers, fiets en/of auto ( 1 keuze 
maken ). Gebruik hierbij volgende websites: De Scheldekaaien: , Eilandje1 of 
2  :  Willemdok ,Zuiderdokken: 

https://docs.google.com/a/dbz.be/spreadsheet/viewform?hl=nl&formkey=dF85WFNTZkgtUVZURm9qTW52c0FHdVE6MA#gid=0
http://www.zuid.be/fotos.php
http://www.jachthaven-antwerpen.be/01bf1c94590f45905/index.asp
http://www.eilandje.be/
http://www.antwerpen.be/eilandje/
http://www.kaaien.be/


Vertrek op de Busparking

Het Zuiderterras ( langs  Ernest van Dijckkaai)

Deze terrassen ( ook het Noorderterras) langs de Schelde ontstonden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw toen , door de rechttrekking van de van de kaaien , de vroegere wandelpaden 
langs de Schelde verdwenen. De nieuwe kaaien waren immers privédomein en werden van de stad 
gescheiden door een hekken. Om de bezoekers toe te laten langs de Schelde te blijven flaneren 
werden boven dit havengedeelte de terrassen aangelegd. Aan het einde van deze terrassen werden 
-horecazaken.aangelegd ( momenteel zeer trendy zaken).

In dit havengedeelte vinden we loodsen . De gebintes van deze loodsen opgetrokken zijn 
opgetrokken uit staal  ( typisch materiaal uit deze periode).
In deze loodsen bevonden zich vroeger ijzeren kooien om de goederen tegen diefstal te beschermen.
Maar momenteel is de havenactiviteit in dit stadsdeel bijna volledig verloren gegaan. De huidige 
functie is vooral parking.
Ter hoogte van de kaainummers 20 en 21 bevindt zich een terminal voor cruiseschepen. Om het 
comfort van de passagiers te verhogen is een infrastructuur uitgebouwd om de gevolgen van de 
getijdewerking te beperken Hier in het kort de werking: door middel van een verplaatsbare ( langs 
de oude treinrails ) en in de hoogte regelbare ( omwille van de getijden ) passagiersbrug kunnen de 
passagiers altijd vlot overstappen. Enkel voor cruiseschepen.

kies uit:
kaaimuur ( afgeboord met blauwe hardsteen ), overdekte stalen loods, gietijzeren havenhek, rij 
lindenbomen, niet meer gebruikte strook voor laden en lossen van goederen (met spoorlijn voor 
verdwenen kranen),  rijweg voor bestemmings- en doorgaand verkeer, kaaiwand, fietspad, 
waterkeringsmuur, wandelpad (tot 1993 treinsporen )
Opdracht 2

Fotografeer de waterkeringsmuur, het gietijzeren havenhek, het zuiderterras en de 
horecazaak aan het einde van het terras ( dus 4 foto’s )

Opdracht 1

Maak een groepsfoto ter hoogte van de installaties van deze terminal.

Vul, de nummers van onderstaand dwarsprofiel in:



 Scheldekaaien (Ernest Van Dijckkaai /Plantinkaai/ Sint Michielskaai)

langs de gerenoveerde Scheldekaaien wandelen we naar de Zuiderdokken. De meeste panden op 
deze kaaien hadden vroeger een totaal andere functie ( meestal havengebonden) ;

Opdracht 3

Maak 2 foto’s van gebouwen die elementen uit de scheepvaart bevatten. Duid deze elementen aan 
op de foto en geef een korte bespreking.

Zuiderdokken

Deze dokken dateren uit 1877 maar werden in werden in 1969 gedempt .  
De buurt verloederde maar leeft momenteel opnieuw op. Veel oude havengebouwen hebben 
momenteel een nieuwe functie gekregen. Voorbeelden:

Vroegere functie Huidige functie
Muhka graansilo museum

We wandelen nu verder langs de Kloosterstraat . 

.

We komen op het plein de Oever. Er staat een beeld van Jordaens ( één van de beroemde 
leerlingen van Rubens)  

Opdracht 4

Vroegere functie of benaming Huidige functie
Fotomuseum Opslagplaats

Noteer de oude benaming op 
de gevel:

Museum
Maak een groepsfoto voor de 
gevel van het museum

Zoek zelf nog een ander 
gebouw
Huidige naam:

Foto van het gebouw

Opdracht 5

In de Kloosterstraat overheerst de verkoop van kunst en antiek.
Maak een foto van zo’n handelszaak

Opdracht 6

Maak een groepsfoto aan het  beeld



Sint – Jansvliet:
Zoals de naam  (-vliet duidt erop dat deze straat vroeger een waterweg was ,de meesten bestaan nog
steeds als ondergrondse riolering) aangeeft was dit plein vroeger een zijarm van de Schelde.
Aan de zuidkant van dit plein bevindt zich de Floris Jesperbuilding. Deze bestaat uit 17 
appartementen, 12 studio’s en 5 kantoren. Op de voorgevel ( kant Schelde ) van het  gebouw kan je 
de oorspronkelijke naam van het gebouw ( = Entrepot du Congo ) terugvinden.
In het midden van het plein vinden we een gebouw terug waarvan we aan de andere kant van de 
Schelde een kopie kunnen terugvinden. Het betreft hiet de Sint-Annatunnel ( voetgangerstunnel )
Ga het gebouw binnen en los volgende vragen op:

- jaar van in gebruikname? 
- diepte van  deze constructie? 

Van hieruit komen we in de Hoogstraat terecht te komen.
In deze straat overheerst de tertiaire sector ( vooral winkels ). Deze straat is ook verkeersvrij
Ter hoogte van het huisnummer 72-74 bevindt zich galerij De Zwarte Panter ( een van de 
belangrijkste en meest gezaghebbende galerijen op gebied van hedendaagse kunst in Vlaanderen 

Suikerrui (- rui duidt erop dat deze straat vroeger een waterweg was , de meesten bestaan nog 
steeds als ondergrondse riolering ). Hier overheerst van horeca. 
Op de hoek van de Suikerrui  en de Grote Markt staat een beeld van Constantin Meunier met als 
titel “Arbeid - Vrijheid”.  

Opdracht 9

Fotografeer ter hoogte van huisnummer 21 ( = ruihuis ) het bord met de uitleg over deze 
ruien. Zorg dat minstens 1 groepslid op de foto staat.

De Grote Markt
Hier bevindt zich de Toeristische Dienst Antwerpen. Wie nog tijd over heeft en wat extra informatie
wil verzamelen kan hier terecht.
Het belangrijkste gebouw aan de Grote Markt is - in menig opzicht - het stadhuis. 
Renaissance: de nadruk ligt nog op de rustgevende evenwichtige opbouw, nog zonder veel 
versiering aan de gevel

Ga naar de kathedraal en de Carolus-Borromeuskerk en maak de 
opdrachten voor esthetica.

Opdracht 7

Ga de tunnel binnen (via de lift of roltrap) en maak hier een groepsfoto.

Opdracht 8

Maak een foto van de gevel van galerij.



Ogierplaats
Op dit plein heb je een goed uitzicht op het Steen. 
Let op de hoogteligging: het Steen is even hoog in vergelijking met het Ogierplein.
De rijweg tussen Steen en Ogierplein is dus afgegraven

Via de Kuipersstraat en de Repenstraat begeven we ons naar de
Vleeshouwersstraat.  
Architectuur: in de Kuipersstraat werd aan stadsvernieuwing gedaan. Er staan heel wat nieuwe 
huizenblokken. Op welke manier (door welke uiterlijke kenmerken) herinneren ze toch aan de 
middeleeuwse stadskern? De ramen zijn niet zo groot, de verdeling van de gevel in kleine 
hoofdzakelijk verticale segmenten (soms met moderne afrondingen) waardoor de gevel smaller lijkt
en herinnert aan de smalle gevels van middeleeuwse huizen.

Wanneer je langs de oude trappen de Repenstraat naar boven klimt dan beklim je eigenlijk de  oude 
burchtwal;

Op de hoek van de Repenstraat en de Vleeshouwersstraat bevindt zich het Vleeshuis dat dateert 
uit het begin van de zestiende eeuw. In dit voorbeeld van Brabantse gotiek konden de vrije slagers 
hun waren verkopen.
Wat is de huidige functie van het gebouw? 
Wat staat er op het gedenkteken links voor het Vleeshuis? 

Deze buurt verloor vanaf 1883  ( tweede rechttrekking van de Scheldekaaien ) haar 
aantrekkingskracht. Daarenboven werd deze wijk ,tijdens bombardementen in de tweede 
wereldoorlog zwaar getroffen.Door de wet van de krotopruiming (1953) werd de wijk beschouwd 
als een te saneren en te slopen gebied. In 1962 waren reeds 2606 woningen tot krot verklaard en 
1049 woningen afgebroken. Omwille van geldgebrek bleef de sanering beperkt tot het gebied rond 
het Vleeshuis. Pas in de jaren 70 kwam hier sociale woningbouw tot stand. Het betreft hier 
appartementen die, door de verticale gevelopbouw, het uitzicht van individuele woningen hebben.
Toch is het sociale leven in deze wijk beperkt. Kan je dit verklaren?
Door de afwezigheid van handelshuizen  is hier geen sociaal leven kunnen ontstaan. 

 Via de Vleeshouwersstraat en de Veemarkt bereiken we de Gorterstraat 
Hier zijn de huizenblokken iets moderner van geveluitzicht. Hoe zorgde de architect ervoor dat de 
centrale traphal goed verlicht werd? Door kleine glazen kubussen als bouwstenen te gebruiken.

Via de Koolkaai bereiken we Orteliuskaai. 

Opdracht 10

Maak een foto van het Steen vanop het Ogierplein zodanig dat dit hoogteverschil duidelijk te 
zien is.

Opdracht 11

Maak een foto van deze trappen.



Van Meterenkaai / Sin-Aldegondiskaai/ Oostendekaai  
Dit gebied is een onderdeel van de vroegere Nieuwstad.   Dit stadsdeel ontstond in het midden van 
de 16de eeuw . Op initiatief van projectontwikkelaar Gilbert van Schoonbeke, werd hier op basis van
3 vlieten , een industrieterrein opgericht. 
Deze vlieten zijn intussen overwelfd ( Brouwersvliet) of samengevoegd tot Bonapartedok of 
Willemdok. 
Opmerking:
Momenteel is in dit stadsdeel de stads vernieuwing volop aan de gang. Waar men vroeger vooral 
voor grote projecten opteerde, probeert men dit nu complex per complex te doen. We zullen hiervan
een aantal mooie voorbeelden kunnen zien.

Dit gebied staat in Antwerpen bekend als “het Eilandje”. In feite strekt dit eilandje zich uit over de 
Nieuwstad en de woon- en werkbuurt tussen de Rijnkaai en het Kempisch Dok. 
Het Bonaparte dok (1811) en het Willemdok (1813) zijn de oudste dokken van Antwerpen. Ze 
werden gebouwd onder het Franse bewind van Napoleon en waren bedoeld om van Antwerpen een 
oorlogshaven te maken tegen Engeland. Vanaf 1815 kregen ze een handelsfunctie.

Het Bonaparte- en Willemdok

Opdracht 14

Maak een groepsfoto waarop ook het volledige gebouw te zien is.

Wandel nu langs de Godefriduskaai naar het vroegere Pakhuis Sint-Felix en ga hier
binnen. In dit pakhuis bevindt zich momenteel het Felixarchief. Je wandelt hier door een 
vroeger pakhuis ( bemerk de resten van de vroegere “hijskranen” aan de zijwand ).

Opdracht 12

Bonapartedok: de vroegere havenfunctie is verloren gegaan en vervangen door nieuwe 
activiteiten . Maak een foto van dit dok.

Opdracht 15

Maak een foto in dit vroeger pakhuis.

Opdracht 13

Willemdok: de vroegere havenfunctie is verloren gegaan en vervangen door een jachthaven 
Maak een overzichtsfoto van dit dok.

http://www.felixarchief.be/unrestricted/Default.aspx


Brouwersvliet
Onder deze straten bevindt zich de “ Waaslandtunnel”. Deze dateert net als de voetgangerstunnel uit
het interbellum en is gekend als de konijnenpijp.
Langs deze “vroegere waterwegen” zien we nog steeds de oude opslagplaatsen. 

Brouwersvliet rond 1880 

Omwille van de verloren havenactiviteit krijgen die stilaan een nieuwe bestemming.

Enkele voorbeelden 

huisnummer Vroegere naam Huidige naam en functie 
29 Sint Felix stadsarchief
58 Magasins et Entrepots Reunis 

La Cloche
Appartementen  en winkels

Opmerking : Soms kom je de uitgang -natie tegen. Een natie is een firma in de  Antwerpse haven 
gespecialiseerd in de opslag van goederen.

Aankomst op de busparking ten laatste om 15h.
Aanmelden bij de verantwoordelijke leerkracht vooraleer op de bus 
te stappen.

De bussen vertrekken om 15h10 stipt.

Opdracht 15

Fotografeer nog 2 andere pakhuizen waarop de vroeger functie/benaming nog duidelijk 
vermeld is. ( noteer tevens de huidige functie )



Kaarten (nummers verwijzen naar de opdrachtnummers)
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