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ROUTE 1 > HISTORISCH CENTRUM p.18
Sfeervolle smalle straatjes met kasseien, de imposante 
kathedraal en de Grote Markt. Toeristen, locals en 
studenten komen samen op de gezellige terrasjes.

ROUTE 2 > MEIR & QUARTIER LATIN p.38
Dit is dé shopbuurt van Antwerpen; van de hippe merken op de Meir tot 
de exclusievere boetieks in de autovrije straatjes van Quartier Latin.

ROUTE 3 > ’T ZUID & NIEUW ZUID p.58
’t Zuid is dé hotspot voor trendy Antwerpen, vol bruisende 
cafés en restaurants. Ook vind je hier alle grote musea.

ROUTE 4 > MODEWIJK & KAAIEN p.78
Hier vind je de perfecte mix tussen volks en hip. De 
Nationalestraat is het modecentrum van de stad. In de 
Kloosterstraat zijn op zondag de brocantewinkels in trek.

ROUTE 5 > ’T NOORD & ’T EILANDJE p.98
In deze havenbuurt wordt volop aan stadsvernieuwing gedaan. 
Voorbeelden hiervan zijn Park Spoor Noord, het MAS en het Red Star 
Line Museum.

ROUTE 6 > DIAMANT, BORGERHOUT &  ZURENBORG p.118
Van de Joodse wijk door het multiculturele en opkomende Borgerhout 
naar de hippe belle-époquewijk Zurenborg. Deze wandeling is bijna een 
reis rond de wereld.

het beste van antwerpen in 6 routes
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PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids, kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route onge-
veer twee à drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgege-
vens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemid-
delde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden 
zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

BELGISCHE (EET)GEWOONTES

Eten kun je in Antwerpen bijna de hele dag door. Veel restaurants gaan rond de 
middag open. Rond 19.30 uur schuif je aan voor het diner. Vooral ’s avonds en 
in het weekend zijn restaurants drukbezocht en moet je reserveren.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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Bezoek (en proef) bij 
stadsbrouwerij De Koninck > 
p. 141

Ga brunchen bij Walvis in de 
Zurenborgwijk > p. 130

Doe interieur-ideeën op in de 
Kloosterstraat.

Ga picknicken (with a view) in de 
Scheldebocht > p. 117

Butchers Coffee: koffie bij 
übervriendelijke barista’s > p. 71

Neem een kijkje in de Onze-

Lieve-Vrouwekathedraal >  
p. 25

Kijk naar het Havenhuis of maak 
een havenrondvaart > p. 102

Kuier over de Vogeltjesmarkt > 
p. 57

Wandel door de Ruien, de oude 
riolering van de stad > p. 34

Ga door de Sint-Annatunnel 
naar Linkeroever > p. 97

ALGEMEEN

ZONDAG
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ROUTE 1 > HISTORISCH CENTRUM

11  Er schuifelen vandaag geen begijnen (alleenstaande vrouwen die kuisheid 
beloofden aan de katholieke kerk) meer door het Begijnhof, maar als de deuren 
openzwaaien, tref je nog steeds een groen en rustig plekje midden in de stad. 
De straatjes leiden naar het Sint-Catharinakerkje en de binnentuin met vijver en 
boomgaard. De huisjes worden nu verhuurd aan particulieren.
rodestraat 39, open dagelijks 8.00-18.00, entree gratis, tram 11 jezusstraat, tram 1, 

24 paardenmarkt

14  De Sint-Carolus Borromeuskerk ligt op het Hendrik Conscienceplein. De 
schitterende barokgevel alleen al trekt de aandacht van vele voorbijgangers. Aan 
het begin van de 17e eeuw bouwden jezuïeten deze kerk om meer mensen 
naar de mis te lokken. En met de adembenemende plafondschilderingen en de 
eigenzinnige bruidjes op zaterdagochtend lukt dat nog steeds. Je vindt hier ook 
een kantmuseum.
hendrik conscienceplein 6, www.carolusborromeus.com, telefoon 032313751, open 

ma-za 10.00-12.30 & 14.00-17.00 (kantkamer: wo 10.00-12.30 & 14.00-16.00, do op 

aanvraag), entree gratis, tram 7 keizerstraat, tram 11 melkmarkt

15  Het Hendrik Conscienceplein is een van de best bewaarde geheimen van 
Antwerpen. Op zonnige dagen zou je bijna denken dat dit pleintje ergens in 
Italië ligt. Onder het toeziend oog van Conscience, de man die zijn volk leerde 
lezen, kun je uitrusten bij de fontein of genieten van een ijsje op een bankje 
onder een boom. Probeer ook het plein van bovenaf te bekijken vanuit de oudste 
bibliotheek van Antwerpen. Het lijnenpatroon zal je verbazen!
hendrik conscienceplein, tram 7 keizerstraat, tram 11 melkmarkt

18  In de 11e eeuw was het nog een bescheiden kerkje, nu is de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal een echt pronkstuk én de hoogste kerktoren van België. 
Honderd jaar duurde het om dit enorme gotische bouwwerk te voltooien. Be-
wonder hier het schilderij De Kruisafneming van Rubens. Van april tot en met 
september kun je elke woensdag de toren beklimmen. De rondleiding begint in 
Museum Vleeshuis en eindigt met een uitzicht over de stad. 
handschoenmarkt, www.dekathedraal.be, telefoon 032139951, open ma-vr 

10.00-17.00, za 10.00-15.00, zo 13.00-16.00, entree € 8, tickets rondleiding 

www.museumvleeshuis.be, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats
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25  Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) presenteert 
kunst uit de jaren 70 tot nu. Er zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen. Je 
komt hier van alles tegen: foto’s, hoorspelen, muziek en sculpturen. Eigenlijk 
kun je het zo gek niet bedenken of M HKA heeft het in huis. Je kunt het hele 
jaar door terecht op het dakterras om iets te drinken. Hier wil je niet meer weg!
leuvenstraat 32, www.muhka.be, telefoon 032609999, open di-zo 11.00-18.00, entree 

€ 12, tram 4 museum

27  Het FOMU (Fotomuseum Antwerpen) is een van de mooiste musea van 
de stad. Je ziet er werk van bekende en minder bekende fotografen. Kunst-
fotografie, persfotografie en zelfs misdaadfotografie kom je tegen in de verras-
sende tentoonstellingen. Ook het Filmmuseum zit in dit pand. In het auditorium 
worden zowel oude als nieuwe films vertoond.
waalsekaai 47, www.fotomuseum.be, telefoon 032429300, open di-zo 10.00-18.00, 

entree € 10, tram 4 pacificatie

32  Het Justitiepaleis verwelkomt bezoekers die de stad vanuit het zuiden 
binnenrijden. Vanwege de puntige schaaldaken wordt het gebouw ook wel ‘het 
vlinderpaleis’ of ‘de frietzakskes’ genoemd. Dit vernieuwende ontwerp van 
Richard Rogers is niet alleen gedurfd en apart, maar ook duurzaam en milieu-
vriendelijk.
bolivarplaats 20, niet geopend voor publiek, tram 1, 4 bolivarplaats

ETEN & DRINKEN

1  Eigenares Merel wilde met haar ontbijt- en lunchadres Mirlo’s een plek 
creëren waar haar drie all-time favourite things in life samenkomen. Ze serveert 
écht goede koffie, lekker eten en ze verkoopt mooie interieurspulletjes. 
verbondstraat 1, www.mirlos.be, telefoon 038880466, open ma & wo-vr 8.00-15.00, 

za-zo 10.00-15.00, prijs cappuccino € 3,20, bus 22 kronenburgstraat, tram 1, 10 

kasteelplein

2  Je vindt restaurant Le John in een art-decogebouw. De inrichting is puur en 
stijlvol: houten refterstoelen, zwarte tafels, een paar kamerplanten en tafels 

ROUTE 3 > ’T ZUID & NIEUW ZUID27
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ROUTE 4
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I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Fashion!

MODEWIJK & KAAIEN

1  Kloonies
2  YAY
3  Rewind
4  Huis van Roosmalen
5  Chez Fred
6  St. Simonne
7  The Recollection
8  The School of Life 
9  Camino
10  Native
11  Varelli
12  RAS
13  Wandelpromenade langs de 

Schelde
14  Sint-Annatunnel
15  Sint-Jansvliet rommelmarkt
16  Galerie De Zwarte Panter
17  Museum Plantin-Moretus/

Prentenkabinet
18  BarBel
19  Vrijdagmarkt
20  Marvin
21  DIM
22  Step By Step
23  Studio Collect
24   Titulus
25  Wouters & Hendrix
26  Het Modepaleis
27  Morrison
28  MoMu
29  STAY
30  Sincerely Valentine
31  Garde-Robe Nationale
32  Access
33  Lila Grace
34  Kaffeenini
 

TIPS
// Bijna alle winkels  
zijn open op zondag

// De moeite waard als je al 
eerder in Antwerpen was

// Combineer de 
Nationalestraat met  

route 2 of 3

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
MUSEUM PLANTIN-MORETUS + MOMU + KLOOSTERSTRAAT OP 

ZONDAG + RAS + HET MODEPALEIS

OVER DE ROUTE
Modeliefhebbers voelen zich vast thuis in deze buurt. De grootste modeontwer-
pers van Antwerpen – de Antwerpse Zes – brachten hier hun studietijd door. Je 
kunt deze wandeling makkelijk splitsen. Ontdek op zaterdag de boetieks in de 
Nationalestraat, wandel op zondag langs de Schelde en kuier daarna door de 
Kloosterstraat en Steenhouwersvest. De meeste winkels en horecazaken zijn 
er vanaf de middag open; hét moment om ook een terrasje te doen.

dE wijken
Een van de favoriete bezigheden van menig Antwerpenaar is joggen of een frisse 
neus halen aan de Kaaien langs de Schelde. Vlak bij de Schelde ligt de wijk 
Sint-Andries, waar het midden in de stad toch rustig wonen is. De woningen 
zijn er niet goedkoop, maar toch behoudt deze plek zijn volkse karakter. Dat 
heeft misschien wel iets te maken met de geschiedenis van deze buurt.

Eind 19e eeuw waren de arbeidershuisjes overbevolkt en sanitair was er nauwe-
lijks. De wijk kreeg de bijnaam ‘de parochie van miserie’, maar ondanks de 
armoede was de sfeer opperbest. Vanuit de nabijgelegen Zuiderdokken kwamen 
havenarbeiders in Sint-Andries hun welverdiende pint drinken. Maar de wijk 
verloederde en de inwoners trokken weg. Met de komst van de Volkshogeschool 
kwamen hier echter veel studenten wonen en werd de wijk nieuw leven inge-
blazen. Jong en oud, single of met een (klein) gezin; hier voelt iedereen zich thuis.

De Nationalestraat is het modecentrum van Antwerpen, met het MoMu (Mode-
Museum), de academie en winkels van Belgische ontwerpers. Jarenlang was 
deze straat niet meer dan een troosteloze verbinding tussen het centrum en ’t 
Zuid. Eind 19e eeuw besloot het stadsbestuur om er een ‘prestigestraat’ van te 
maken, maar ‘den Franse Boulevard’ – zoals de bewoners van Sint-Andries de 
Nationalestraat spottend doopten – werd nooit echt een Champs-Élysées. Dat 

veranderde toen de designerzaken kwamen en nu is het een winkelstraat 
met boetieks. Vlakbij vind je de Steenhouwersvest, waar heel wat mooie 
winkels verzameld liggen. De Kloosterstraat maakt de gezellige wijk 
compleet. Daar zijn vooral brocante- en antiekwinkels, maar de laatste jaren 
kwamen er ook leuke kledingzaken en gezellige restaurants bij.

MODEWIJK & KAAIEN
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26  Met uitzicht op het MAS en de kleine jachthaven genieten van ontbijt of 
lunch? Dat kan bij Cordoba! Heerlijke toasts, salades en wraps met nog betere 
koffie. Een echte aanrader is de toast pastrami en in het weekend zijn er ook 
heerlijke pancakes beschikbaar én broodjes preparé.
napoleonkaai 1, www.cordoba-foodbar.be, telefoon 0473853645, open ma-vr 8.00-

16.00, za 10.00-16.00, prijs toast € 9, tram 7 mas, tram 24 londen

27  Als je wilt overnachten met zicht op het water moet je naar U Antwerp, een 
werelds, stijlvol boetiekhotel. Maar ook als je maar een dagje in de stad bent, kun 
je er je hart ophalen in het restaurant, aan de foodbar in de eclectische lounge 
of op hun zalige terras. Viki Geunes (chef van tweesterrenrestaurant ’t Zilte) is 
een van de eigenaren en stelt ook elke keer het menu samen. Al is het eten er 
een tikkeltje anders dan op het dak van het MAS, de gerechten zijn toegankelijk, 
maar toch swingend en verrassend.
nassaustraat 42, www.u-antwerp.be, telefoon 032019070, open dagelijks 8.00-10.30 

& 12.00-15.00 & 18.00-22.00, prijs € 30, tram 7 mas

28  De krant lezen met een kopje koffie of een pintje ’s avonds laat. Op het 
gezellige terras van Den Batavier, vaak ook wel ‘den Bata’ genoemd door 
Antwerpenaren, zit je heel de dag goed. Op zonnige dagen waan je je hier al 
snel in een Franse havenstad.
sint-laureiskaai 13, fb denbatavier, telefoon 0478286788, open ma-za 10.00-1.00, zo 

10.00-22.00, prijs pintje € 4, tram 7 mas

31  Origineel zijn ze zeker, de pizza’s van Otomat. Het deeg wordt bereid met 
Duvelgist, en dat maakt het extra knapperig. Ook de toppings zijn creatief, met 
ingrediënten als venkelsalami en gekonfijte gember. Probeer als dessert hun 
pavlova pizza, want die is hemels. Het interieur is industrieel en dat trekt een hip, 
jong publiek aan. Liever wat meer grandeur? Naast Otomat ligt Marcel, waar je 
(een stuk duurder) tafelt in een jaren-20-sfeer (www.restaurantmarcel.be).
van schoonbekeplein 11, www.otomat.be, telefoon 032834848, open ma-do & zo 

12.00-22.00, vr-za 12.00-23.00, prijs € 15, bus 17 van schoonbekeplein, tram 7 mas

33  Het menu van Roest is gevarieerd: er staan zowel Belgische klassiekers als 
exotische gerechten op de kaart. Je eet er in een industrieel interieur bomvol 
planten. Jungle fever! 
sint-aldegondiskaai 64, www.roest.be, telefoon 032987359, open di-vr 12.00-14.15 & 

18.00-21.30, za 12.00-21.30, zo 9.30-21.00, prijs € 21, bus 17 van schoonbekeplein

SHOPPEN

3  De Falcon Seamen Shop ligt al jaar en dag recht op het Falconplein. De 
bekende schipperswinkel verkoopt naast uniformen en matrozenpetten ook 
een leuke collectie kinder-, mannen- en vrouwenkleding. Voor authentieke 
duffelcoats en jurkjes, T-shirts en hemden met marinestreepjes is deze shop de 
place to be.
falconplein 2, www.falconseamen.com, telefoon 032325627, open di-za 11.00-17.00, 

tram 7 brouwersvliet

30  Story Urban Deli Shop lijkt zijn inspiratie regelrecht uit Stockholm te hebben 
gehaald. Daar heb je namelijk een vergelijkbaar concept: de Urban Deli Nytorget. 

ROUTE 5 > ’T NOORD & ’T EILANDJE
25
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18  Het prachtige gebouw van het voormalige Vredegerecht in Borgerhout is 
getransformeerd tot BorGerHub. Kunstenaars, startende ondernemers en 
creatieve duizendpoten kunnen hier terecht om ideeën uit te werken én om 
leuke spullen te verkopen in de shop. Lokale ondernemers verkopen handge-
maakte items zoals kopjes, juwelen en kleding maar ook hippe planten en 
decoraties komen aan bod.
turnhoutsebaan 92, fb borgerhub, telefoon 0477758291, open wo-za 10.00-18.00, 

tram 24 drink

34  Emenel goudsmeden is een anders-dan-anders-juwelier. De winkel is 
namelijk meteen ook het atelier van Mike & Lilian. Je ziet het ontwikkelingsproces 
van de juwelen terwijl ze uitgebreid luisteren naar jouw wensen. Kies een stuk 
uit de collectie, laat iets ontwerpen of bewonder het maakproces. Voor een 
uniek, exclusief juweel is dit hét adres in Antwerpen.
grote beerstraat 1, www.emenel.be, telefoon 032398191, open wo-vr 11.00-18.00, za 

11.00-17.00, tram 9 zurenborg, tram 11 dageraadplaats

LEUK OM TE DOEN

3  Het Antwerpse Chinatown ligt vlak bij het Centraal Station. De wijk begint 
waar een gigantische Chinese poort je naar de Van Wesenbekestraat leidt, het 
hart van de Chinese buurt. Ga zeker even naar de Aziatische supermarkt Sun 
Wah (nr. 16 in die straat). Ze verkopen er alles om de beste Chinese, Thaise, 
Japanse, Koreaanse, Filipijnse en Indiase gerechtjes op tafel te toveren.
van wesenbekestraat, tram 11, 12, 24 centraal station 

8  Dierenliefhebbers willen zeker een bezoek brengen aan ZOO Antwerpen. 
Het aparte van deze dierentuin is dat hij midden in de stad ligt, pal naast het 
Centraal Station. Toch krijg je het gevoel ver van de stadsdrukte verwijderd te 
zijn. Of het nu de schattige pinguïns in het koude Vriesland zijn of de Afrikaanse 
olifanten en giraffen in hun eigen Egyptische tempel, ze stelen ongetwijfeld je 
hart.
koningin astridplein 26, www.zooantwerpen.be, telefoon 032248910, open dagelijks 

vanaf 9.00, zie website voor sluitingstijden, entree € 31, tram 2, 6, 9, 15 diamant

ROUTE 6 > DIAMANT, BORGERHOUT & ZURENBORG 1334
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