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 Bank van Breda op Nieuw Zuid in Antwerpen. — ©  Tom Cornille 

 

“We komen van ver”, zegt Luk Lammens, woordvoerder van de Bank van Breda. Sinds 2006 heeft het 

bedrijf haar hoofdkantoor op het voormalige goederenstation van Antwerpen-Zuid. “Het gebouw lag 

er verkommerd bij, op de treinsporen had de natuur vrij spel en in de wijde omgeving was nog niets 

te zien van Nieuw Zuid zoals we dat vandaag kennen.” Wie de wonderbaarlijke transformatie wil 

zien, is er van harte welkom op Open Monumentendag, dit jaar op zondag 11 september. 

Suzanne Antonis 

  

Maar we moeten eerst nog verder terug in de tijd, naar de 16de eeuw. Toen was deze plek een 

zwarte bladzijde in de geschiedenis van Antwerpen. Hier stond de citadel die de Hertog Van Alva in 

1567 zo nodig moest bouwen, als uitvalsbasis om opstanden in de stad te onderdrukken. 



 

Bezoekers van de bank worden ontvangen waar vroeger het spoorwegpersoneel ‘in den bak’ zat. —  

© Tom Cornille 

 

Einde 19de eeuw verdween ze onder de fundamenten van het nieuwe stadsdeel het Zuid. Er kwam 

ook een spoorwegennet met een goederenstation aan de Ledeganckkaai. Historica Marie-Anne 

Wilssens dook voor een herinneringsboek voor Bank Van Breda in de geschiedenis van het Zuid. Zij 

ontdekte dat er over de ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet flink werd gebakkeleid 

tussen de Staatsspoorwegen (later NMBS), lokale politici en private spelers. 

Voor de goederenstations in Antwerpen was de Schelde de scheidsrechter. Langs de stroom kwam 

er één in het noorden en één in het zuiden van de stad. In het noorden ging het goederenstation 

helemaal tegen de vlakte, waar nu een hogeschool en Park Spoor Noord is. In het zuiden bleef het 

administratiegebouw wel overeind. 

 

 

 

 

 



Van volgeladen wagons tot pakjesdienst 

Het kluwen van spoorbundels kwam er al in 1882, tegenover Hangar 12 en de Mexiconatie. Het 

administratiegebouw, een ontwerp van spoorwegarchitect Seulens, werd in 1901 in gebruik 

genomen. Met het rechttrekken van de Scheldekaaien en de uitbreiding van de haven richting 

zuiden, floreerde het goederenstation tot een belangrijke schakel tussen de scheepvaart en het 

vervoer over land. 

Aan een snelheid van 50 km per uur dokkerden de wagons het binnenland in. Volgeladen met o.a. 

bier en stoffen uit Engeland en groenten en eieren uit Italië. Maar ook de kwalijke inhoud van de 

Congoboten, zoals rubber en tropisch hout, spoelde aan op de Ledeganckkaai. 

 

Een foto uit 1930. Met de uitbreiding van de haven naar het zuiden floreerde het Goederenstation-Zuid — © 

Stadsarchief 

 

Stilaan schoven de havenactiviteiten op naar het noorden en werd Goederenstation-Zuid nutteloos. 

De laatste activiteit was het verzenden van pakketjes. Een getuige in het boek vertelt dat ze soms 

nog een drukke dag hadden, als de BP folder uitgekomen was en huisvrouwen massaal hun 

geschenkjes in ruil voor bonnen hadden besteld. Goederenstation-Zuid was dan druk in de weer om 

alle bestellingen naar de BP-stations te verzenden. Maar ook die service verdween, met de fel 

gecontesteerde ABX-deal. 

 

 

 



Een gebouw met vele zielen 

 

Luk Lammens in het sober gerestaureerde pand van Goederenstation-Zuid.  — ©  Tom Cornille 

 

“Goederenstation-Zuid is als een kaarsje uitgedoofd met nog enkele personeelsleden die niets meer 

omhanden hadden”, pikt Luk Lammens nu de draad op. “In 1988 ging het definitief dicht. Toch bleef 

het pand tot de verbeelding spreken. Cultuurjaar Antwerpen 93 kreeg er onderdak, kunstenaars 

vonden er inspiratie en er werden recepties gehouden. Dries Van Noten had er zijn showroom willen 

maken en ook projectontwikkelaars zagen er brood in voor woningen en winkels.” 

Toch geraakte er geen definitief project uit de startblokken en het gebouw viel ten prooi aan 

leegstand en krakers. Om het van de totale instorting te vrijwaren, kreeg het in 1998 de erkenning 

als beschermd erfgoed. Luk: “Toen in 2004 ons hoofdkantoor op de Plantin en Moretuslei uit haar 

voegen barstte, kwamen we in onze zoektocht naar een nieuw onderkomen hier terecht.” 



 

De patio in verval. — © RR 

 

Het was toenmalig directeur Carlo Henriksen die iedereen over de streep trok. “Hij zag de 

mogelijkheid om alle diensten van de bank onder één dak te brengen en geloofde in de ontwikkeling 

van Nieuw Zuid, waarvoor de plannen toen al bestonden. Tegelijk was het voor hem belangrijk om 

als commerciële onderneming iets terug te geven aan de stad waarin we waren opengebloeid, 

namelijk een historisch gebouw opnieuw laten schitteren.” 

 

Toegevoegde waarde 

Het spoorwegpersoneel werkte nog ‘in den bak’, vandaag is de patio van het gebouw dé blikvanger 

en worden de bezoekers hier in stijl ontvangen. “We hebben bij de renovatie bewust gekozen voor 

soberheid. De patio gebruiken wij nu in omgekeerde richting. Aan de loketten kan je nog zien dat 

vroeger de klanten met vrachtbrieven in de gang stonden en het personeel van achter hun grijze 

burelen in de patio hen van dienst waren”, toont Luk. 



 

De stalen gebinten kregen hun oorspronkelijke kleur terug.  — ©  Tom Cornille 

 

“Architect Christine Conix kreeg een duidelijke opdracht: renoveren en bouwen met respect voor 

het verleden en oog voor de toekomst. De spreekkamers die ze aan de patio toevoegde, heeft ze 

duidelijk gepositioneerd als nieuwe elementen. Ze had oog voor detail. Van het Goetheglas 

bijvoorbeeld had geen enkel de brutaliteit van de tijd overleefd. Zij heeft het opnieuw laten maken. 

De stalen gebinten hebben terug hun oorspronkelijke kleur. Die vond ze nog onder een scharniertje 

van een deur.” 



 

De tuin is een van de rustpunten voor het personeel.  — ©  Tom Cornille 

 

De kantoren en vergaderzalen zijn uiteraard functioneel en met moderne technologie ingericht maar 

waar het mogelijk was, behield de architect de originele gewelfde plafonds. Maar dé uitdaging was 

wellicht om de achterliggende nieuwbouw te ontwerpen. Die moest lager zijn dan het monument en 

mocht niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Conix creëerde een variatie aan werkplekken, stille boxen 

en ruimte voor ontmoeting. Ertussen zorgde ze met groene elementen en wat spielerei voor 

verrassende effecten. 

Ook de tuin is een blikvanger. Luk: “Samen met een uitgekiend mobiliteitsplan, wat in dit deel van de 

stad geen sinecure is, zijn we, denk ik, erin geslaagd om ons personeel dat ook na corona regelmatig 

thuis werkt een reden te geven om naar de Ledeganckkaai te komen.” 

 


