
Alliance Francaise Nimègue 
 

Dagexcursie naar Antwerpen 
Zaterdag 5 november 2022 

 
 

o.l.v. ons bestuurslid Nico Nelissen, met assistentie van Andrea Nelissen-de Pont 
 

Onlangs heeft de officiële heropening plaatsgevonden van het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Het museumgebouw ging 

in 2011 dicht voor een jarenlange verbouwing. Nu is het zo ver en kan het fraai 

gerestaureerde museum weer worden bezocht. Het is het grootste en belangrijkste 

museum onder de voogdij van de Vlaamse Gemeenschap. Het is gevestigd in een 

statig gebouw uit de jaren 1884-1890 aan de Leopold De Waelplaats van de 

architecten Jean-Jacques Winders en Frans Van Dijk. 

De collectie geeft een zeer volledig 

overzicht van de artistieke 

ontwikkelingen in de Scheldestad, die 

vooral in de zestiende en zeventiende 

eeuw tot de belangrijkste kunstcentra 

van Europa behoorde. Naast de 

Antwerpse en Vlaamse school zijn ook 

de Hollandse meesters goed 

vertegenwoordigd (onder andere 

Rembrandt). Tot voor de komst van het 

Museum van Hedendaagse Kunst 

Antwerpen (MUHKA) heeft het 

Museum getracht ook werken van 

(voornamelijk Belgische) hedendaagse kunstenaars aan te kopen. Gedurende de 

19e en 20e eeuw werden zo werken van levende meesters verworven die een 

overzicht geven van de artistieke evoluties in België en in het buitenland. 

 

Het museum bezit ook diverse meesterwerken van verscheidene buitenlandse 

scholen. De meer dan 13.000 stuks tellende collectie bestaat hoofdzakelijk uit 

schilderijen, maar bevat ook tekeningen, prenten en beeldhouwwerken. Niet alle 

kunstwerken uit de collectie zijn eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Een 

aantal zeer belangrijke werken, merendeels afkomstig uit het legaat van Florent 

van Ertborn, is nog steeds eigendom van de stad Antwerpen. 
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Gedurende de periode 2011-2022 is 

het museum gerestaureerd en op een 

boeiende wijze uitgebouwd (met o.a. 

driehoekige dakkoepels)op basis van 

een masterplan van de Nederlandse 

architectengroep KAAN Architecten 

(Rotterdam). 
 
 
 
 
 
 

Wij zullen niet alleen het KMSKA bezoeken, maar ook gaan kijken naar de 

gebiedstransformatie van ’t Eilandje, het voormalige havengebied van 

Antwerpen.  Onderweg nemen we nog kennis van het nieuwe Gerechtsgebouw 

van Antwerpen (arch. Richard Rogers). Vroeger was ’t Eilandje een verloederde 

buurt, een vergeten uithoek van Antwerpen. Het gebied is sterk opgewaardeerd en 

de stedelingen hebben het pittoreske gebied, met zijn oude historische dokken 

leren kennen en waarderen. De oude voormalige pakhuizen worden omgebouwd 

tot modernere loften,  appartementen, kantoren, ateliers en dergelijke. Er zijn drie 

publiekstrekkers: het MAS (Museum aan de Stroom), het Red Star Line Museum 

en het Havenhuis.  

Programma  

08.30 uur Vertrek van Spoorstraat bij Centraal Station Nijmegen  

10.30 uur Aankomst KMSKA 

10.30 uur Koffie/thee met gebak 

11.00 uur Bezoek KMSKA 

13.00 uur Lunchen op eigen gelegenheid  

14.30 uur Bustocht langs het Gerechtsgebouw en wandeling door het gebied ‘t 

Eilandje (transformatie havengebied) met onder andere MAS (arch. Neutelings 

en Riedijk), Red Star Line Museum (arch. Beyer Blinder Belle Architects and 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loft_(woning)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appartement


Planners) en het Havenhuis (arch. Zaha Hadid). We zullen een bezoek brengen 

aan het dakterras van het MAS (Museum aan de Stroom) 

17.00 uur Vertrek naar Nijmegen 

19.00 uur Aankomst Nijmegen  

 

Kosten: € 95,- pp 

Dit is inclusief busreis, entrée museum, koffie/thee met gebak, deskundige 

begeleiding van Nico, gebruik audio apparatuur, fooi chauffeur. 

 

U kunt zich via e-mail aanmelden vóór 10 oktober 2022. U mag 1 of 2 introducés 

meenemen. 

De excursie gaat door als er minimaal 25 en maximaal 42 deelnemers zijn. 

 

Aanmelding versturen naar: 

Cursus.nijmegen@afpb.nl 

Ovv naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer 

 

Direct na onze bevestiging kunt u de kosten van €95 pp overmaken op 

rekeningnummer 

IBAN NL10 INGB 0000 9470 45 t.n.v. Stichting Alliance Française Nijmegen 
Ovv excursie Antwerpen 
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