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WANDELEN IN DE SEEFHOEK

Met een stadsgids op stap.
De benaming "Seefhoek" komt van het hoekhuis Beeldekesstraat - Pesthofstraat. Daar stond
vroeger een herberg waar ook de dokters en personeel van het gasthuis hun seefbier kwamen
drinken. “Het was een populaire buitenherberg in een stadsgedeelte dat zich pas begon te
ontwikkelen genaamd. “Bij Trien uit de Pothoek” werd vooral geroemd voor zijn “seef”.
“De Seefhoek “is het gebied in de overgang van SintWillibrordus naar Sint-Amands, tussen de
Handelsstraat en de Lange Beeldekensstraat. Een
volkswijk die haar faam ontleende aan de talrijke
danszalen met veelal een imposant orgel. Een dicht
bevolkte wijk ook. Hier komen de plattelanders
wonen, die vanaf 1860 in de stad hun geluk en werk
komen zoeken. En werk is er, aan de haven en aan
het spoor.

In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw werden in deze wijk veel werkmanswoningen opgetrokken. In 1864 waren de eerste woningen afgewerkt, ze kenden een groot
succes. Tot in 1878 werden in totaal 170 huisjes in zes blokken opgetrokken. Elk huisje had
één waterkraan en werd slechts door één gezin bewoond. Vanaf 1862 was er reeds
gasverlichting voor de bewoners. In de gasstraat stond de gasfabriek. Voor het koken werden
hout en steenkool gebruikt, zo verzekerden ze ook de verwarming van de woonplaats

Ongeveer om de dertig jaar voert de
overheid een campagne van sociale
woningbouw voor de opvang van de
groeiende bevolking. Van al die
woonvormen zijn er tot vandaag nog heel wat
sporen te ontdekken in straatjes, in steegjes,
in doorsteken binnen de huizenblokken. De
allerlaatste reeks aan het Van Goghplein
werd opgeleverd in 2006.Dat Vincent Van
Gogh (1853-1890) een tijd in Antwerpen
verbleef weten de meeste mensen wel. Maar
waar woonde Vincent? En in de Seefhoek
hangt een authentieke Rubens te wachten op
ons bezoek!
Helaas komt de Seefhoek alleen met slecht nieuws tot bij ons en bestaat er een negatief
vooroordeel tegenover deze wijk. Uw gids zal de bestaande problematiek niet voor u
verbergen. Maar je zal ook vaststellen dat deze kleine wijk ontzettend veel mooie dingen te
bieden heeft en veel kansen in zich draagt. Wij stadsgidsen merken dat telkens opnieuw aan
de reacties van de mensen na de wandeling.
Duur : 2 uur
Gegarandeerd dat velen onder u hier familie hadden wonen en hun eigen kleine verhaal
kunnen vertellen. Over de V-bommen onder de oorlog. Over het winkeltje van Moeder
Cassiers (Ja! van de Woodpeckers en het Manneke). Waar is Willy Vandersteen geboren? En
is de strijdkreet van de mageren op het Eiland Amoras niet “Seefhoek Vooruit”? Zullen we
samen het lijstje maken van de beroemde Antwerpenaren uit deze wijk?

Vertrekpunt.
Metrostation St Elisabeth – Elisabethplein (lijn3 -5 6)
Eindpunt
Metrostation Handel (lijn 3 – 5 - 6)
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