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Verwondering om Antwerpse
‘kastelen’ aan de Cogels-Osylei 

� De Cogels-Osy-
lei in Antwerpen.
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W
ie de Cogels-
Osylei nadert,
bekruipt het
gevoel een
filmdecor bin-

nen te stappen. Aan de Antwerpse
laan en omliggende straten staan
liefst 170 beschermde monumen-
ten. Maar je hoeft echt geen ken-
ner van architectuur te zijn om
van een wandeling door dit stads-
deel te genieten. Laat je gewoon
verrassen en sta vooral ook regel-
matig even stil om de kleurrijke
panden echt goed te bekijken.
De wijk Zurenborg is met de

auto te bereiken via de afslag Bor-
gerhout op de Antwerpse Ring.
Met het openbaar vervoer kun je
ons startpunt, de Draakplaats, ook
prima bereiken vanuit het cen-
trum van de stad. De Draakplaats
is een plein dat gedeeltelijk onder
een spoorviaduct ligt. Hiervan-
daan loop je direct de Cogels-Osy-
lei met zijn de statige panden op.
Voordat we de laan inlopen,
nemen we even de tijd om
de bijzondere woningen
links en rechts van de
weg van een afstandje te
bekijken. Het valt di-
rect op dat geen huis
er hetzelfde uitziet.
Huis is trouwens niet
echt het goede woord,

de panden ogen als kaste-
len met hun trapgevels, pun-

tige torentjes, koepels, balkonne-
tjes, bogen en sierlijke beelden. En
ze zijn opgetrokken uit verschil-

lende kleuren stenen.
De Antwerpse wijk Zurenborg

ontstond in de loop van de negen-
tiende eeuw. Rijke mensen wil-
den meer rust en zochten een plek
om te wonen buiten de drukke
stad. In het deel van de wijk rond
de Cogels-Osylei overheerst de art
nouveau-stijl. Deze kunststro-
ming kende eind negentiende en
begin twintigste eeuw zijn hoog-
tijdagen. Enkele kenmerken van
art nouveau, in het Duits ook wel
bekend als Jugendstil, zijn asym-

metrie, gebogen lijnen en decora-
ties van bijvoorbeeld dieren en
planten. Dat zien we terug op de
gevels van de panden als we op het
gemak door de prachtige laan
struinen.
Halverwege passeren we een ro-

tonde, een bijzondere plek. Rond
het pleintje staan vier ‘kasteelach-
tige’ witte gebouwen. We nemen
de rotonde anderhalf keer rond
om ze allemaal goed te kunnen be-
wonderen. Na de rotonde volgt
een nieuwe reeks prachtige villa’s.
Onder meer Huize Zonnebloem
sprint in het oog, een wit pand
met fraaie kronkels en met zonne-
bloemen op verschillende manie-
ren verwerkt in de diverse orna-
menten. 
Tussen de kasseien van de Co-

gels-Osylei liggen tramrails. Zo nu
en dan komt er een tram voorbij.
Het stoort niet, we vinden het wel

een sfeervolle aanvulling op ons
tochtje door de wijk. Aan het
einde van de lei gaat de wandeling
verder via de Guldenvliesstraat.
Vanuit deze straat kun je rechtsaf
de Waterloostraat in. Ook hier
staan enkele woningen waarin bo-
gen en bijzondere decoraties zijn
verwerkt. Opmerkelijk is de krui-
sing met de Generaal van Merlen-
straat. De vier huizen op de hoe-
ken van de kruising lijken op el-
kaar, en iedere gevel verwijst naar
één van de vier seizoenen.
We lopen verder rechtsaf de

Transvaalstraat in. Enkele gebou-
wen hebben paleisachtige vormen
en lijken nog ruimer dan de villa’s
die we tot nu toe al hebben gezien.
Een aantal huizen aan deze straat
heeft puntige daken en torentjes:
het geeft de straat een geheel eigen
sfeer. Aan het einde van de Trans-
vaalstraat komen we weer uit op
de Draakplaats, ons startpunt van
dit wandelrondje. 
Wie graag nog meer panden wil

bewonderen, kan ook de tussen-
liggende straten binnen dit rondje
bezoeken. Wij vinden het tijd voor
koffie en strijken neer in een van
de horecazaken rond de Draak-
plaats.
Voor wie zich echt willen ver-

diepen in de bijzondere bouwstij-
len, is er voor 3 euro een brochure
over de wijk te koop: Zurenborg.
Wandelen langs villa’s en paleizekes.
Deze is verkrijgbaar bij onder
meer het Centraal Station van
Antwerpen en in het bezoekers-
centrum op de Grote Markt, maar
er zijn ook enkele verkooppunten
in de wijk.

BUITEN EN ROUTE 

Van een afstandje
gezien, valt direct
op dat geen huis er
hetzelfde is

Antwerpen staat
bekend om zijn
sfeervolle, oude
centrum, maar
de stad biedt
meer moois. Ga
eens op
ontdekking in
Zurenborg, de
wijk van de
Cogels-Osylei
en laat je
verrassen!


