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Café Stanny
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& 'T GROEN

OVER DE ROUTE

Een gevarieerde off the beaten track-route door de woonwijken Harmonie en Groen Kwartier.
Hier slenter je tussen de locals.

DE WIJKEN

Hoewel de buurten Harmonie en Groen Kwartier woonwijken zijn, valt er toch heel wat te
beleven. Tussen de locals dan, want veel toeristen tref je hier (nog) niet aan. Maar hé, wat is
er fijner dan plekjes van echte Antwerpenaren ontdekken? In deze buurt die 't stad met
Berchem verbindt – in de volksmond ook wel Klein Antwerpen genoemd – is het vooral rustig
slenteren, ver weg van de drukbezochte paden.
Waar je vroeger vooral vintagemeubels scoorde in de Antwerpse Kloosterstraat (die nog altijd
heel leuk is, maar ondertussen wel toeristisch en duur), vind je nu heel wat interessante
antiek- en vintagedesignshops op de Mechelsesteenweg. Die worden aangevuld met een
aantal interessante kunstgalerijen en toffe winkeltjes. De mooiste lingeriezaak van de

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.30 km)
Ga vlak bij de Nationale Bank

koffiedrinken bij het hippe Caffènation

nadien voor een professionele scheerbeurt naar Sir Richard

. Mannen kunnen

. Loop naar de Lange

Leemstraat en ga links voor een ontbijt in de binnentuin van Barchel

. Loop verder in de

Van Breestraat en ga dan links op de Mechelsesteenweg voor een heleboel adresjes. Ga los
in een lingerieparadijs

of snuif cultuur op bij de Maurice Verbaet Art Gallery

gekregen? Stop dan bij de Biologisch Dynamische Bakkerij
Vintage Wooninrichting
naar Artelli Gallery

en voor kunst

. Ga aan de Aarschotstraat even rechts om een hapje te eten (met de
. Ga terug naar de Mechelsesteenweg en loop verder tot de Art Bar
. Ga wat verder voor bloemen (of mooie kerstversiering en vazen)

, voor je verderop rechts naar het Harmoniepark
Living

. Voor vintagedesign ga je naar

, voor hippe kinderspullen naar Wolf & Wolkje

kids erbij) bij Sensunik
van Steven Kovrigin

. Honger

trekt. Uitblazen kan op het terras van De

. Loop door het aangrenzende Albertpark tot de modernistische WATT toren

.

Je nadert nu het einde van de Mechelsesteenweg en komt aan Stadsbrouwerij De Koninck
. Om de hoek zitten de stielmannen, je shopt er originele chocolade bij Jitsk

en kaas

stad voor haar, een schattige kinderwinkel voor de kleintjes en een hippe barbershop om de
hoek voor hem.

bij Only Cheese

In het Harmoniepark kun je rustig uitblazen tussen het groen vooraleer je verder struint naar

Son

het opkomende Groen Kwartier. Dat is een duurzame woonwijk aan het voormalige Militair
Hospitaal waar vroeger zieke soldaten verpleegd werden. Ziekenzalen werden er omgebouwd

Garage . In de winter vind je hier soms een winterbar. Gezellig tafelen kan bij buurtrestaurant

tot hippe lofts. Het voelt er als een dorp binnen in de stad. Je vindt er sterrenrestaurant
The Jane (foodie heaven!) en vlakbij ook Stadsbrouwerij De Koninck, waar je fantastische
rondleidingen kunt volgen. Want je kunt niet vertrekken uit Antwerpen zonder een van zijn

Marie

. Als je van vlees houdt, kun je een tafeltje reserveren bij The Butcher’s

. Spring tijdens de zomermaanden binnen bij pop-upconcept Smokey Jo’s

, voor koffie en taart ga je naar Kornél

. Ga rechts in de Bindstraat en de eerste

links naar de Eikelstraat om je in de watten te laten leggen

. Ga in de Generaal

befaamde Bollekes De Koninck geproefd te hebben, een heerlijk bier dat zijn naam dankt aan

Drubbelstraat naar links en meteen weer links op de Marialei voor Bar Vert

het bolvormige glas waarin het geserveerd wordt.

de A. Claudestraat en ga dan aan de J. Bordestraat meteen de eerste rechts voor ’t Groen

De route eindigt in de buurt rond Berchem Station. Waar je naar een comedycafé kunt,
wijntjes of koffie slurpt of heerlijk gaat eten in een gezellig restaurant.

Kwartier

Een gevarieerde off the beaten track-route dus, voor rasechte Antwerpen lovers.

drink je wijntjes bij Bar’rique

WEINIG TIJD

Stanleystraat voor Stanny

Barchel + Maurice Verbaet Art Gallery + De Koninck + Jitsk + Sail & Anchor

. Hier zit foodie heaven The Jane

. Verderop vind je De Broodnatie

rechts en loop terug naar de Boomgaardstraat voor Pljoeskjin

. Ga

. Op het einde van de straat

of ga je naar comedycafé Lebowski’s
en Bakker Aldo

. Wandel naar

. Ga links op de

. Loop een stukje terug en ga links de

Guldenvliesstraat in. Nu kom je bij Sail & Anchor
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gekatapulteerd te worden. Ze verkopen er de mooiste merken, van La Perla tot Eres.

NATIONALE BANK VAN BELGIë - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Nationale Bank van België is geen bekende toeristische attractie. Architect Henry
Beyaert ontwierp het eclectische gebouw eind 19e eeuw en heeft het de uitstraling van een
onneembare burcht gegeven. Deze vestiging was tot een paar jaar geleden een bijbank van
het hoofdgebouw in Brussel en er werden toen heel wat euro’s bewaard.
leopoldplaats 8, niet geopend voor publiek, tram 7 of 4 nationale bank

mechelsesteenweg 29-31, www.theshortway.be, +0032(0)3-2329852, ma-vr 9.30-18.30, za
10.00-18.00, tram 7 van bree

MAURICE VERBAET ART GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Wie van kunst en cultuur houdt, mag de Maurice Verbaet Art Gallery niet missen. Hun
CAFFèNATION - ETEN & DRINKEN

Caffènation is een begrip voor de Antwerpse koffieliefhebber. Meer dan tien jaar geleden
was het een van de eerste koffiebars van de stad. De bonen zijn van opperbeste kwaliteit en
in de bar is het altijd gezellig druk. Chocoladefreaks zitten hier trouwens ook helemaal op hun
plaats. Wat denk je van Maltesers die langzaam smelten in een glas warme melk, geserveerd
met honing? Amai!
mechelsesteenweg 16, www.caffenation.be, +32(0)3-6897013, ma-vr 8.30-19.00, za
9.00-19.00, zo 11.00-18.00, € 3, tram 7 of 4 nationale bank

tentoonstellingen focussen vooral op de bekendmaking van Belgische kunstenaars die nog
niet voldoende in de schijnwerpers gestaan hebben. Een erg inspirerende plek dus. Wil je een
rondleiding? Boek die dan op voorhand.
mechelsesteenweg 64a, www.verbaet.com, do-za 13.00-18.00, eerste zo van de maand
13.00-18.00 & op afspraak, entree € 5, tram 7 van bree

BIOLOGISCH DYNAMISCHE BAKKERIJ - ETEN & DRINKEN

De Biologisch Dynamische Bakkerij is al jaren een begrip op de Mechelsesteenweg. Je kunt
SIR RICHARD - LEUK OM TE DOEN

Mannen kunnen bij Sir Richard achteroverleunen in stijlvolle zetels en zich – net zoals in de
film – professioneel laten scheren terwijl ze van een drankje sippen. Het is hier barbershop
meets kapsalon, dus ook vrouwen kunnen zich er laten verwennen. Een win-winsituatie!

britselei 1a-1b, www.salonsirrichard.com, +32(0)497-904801, di, wo & vr 9.00-19.00, do & za
8.00-18.00, tram 4 of 7 nationale bank

er uithalen, maar het is er ook erg gezellig zitten. Als je doorloopt tot achteraan kom je in hun
idyllische binnentuin. Alles op hun menu is biologisch; je kunt er uitgebreid ontbijten met
verse sapjes, gemberthee of koffie en yoghurt met granola, eitjes of koffiekoeken. Voor de
lunch zijn er broodjes, salades en groenteburgers. Ook vegetariërs worden dus helemaal
happy van dit adresje.
mechelsesteenweg 72 , +32(0)3-2487800, wo-ma 9.00-18.00, € 7, tram 7 van bree

VINTAGE WOONINRICHTING - SHOPPEN

Michael Marcy is zowat de vintagepionier van Antwerpen. Na jaren in de bekende

BARCHEL - ETEN & DRINKEN

Vriendinnen Charlotte en Ellen openden onlangs een all day foodbar, waar je de hele dag door
terechtkunt om te eten. Voor het ontbijt bestel je er french toast, eitjes of een breakfast bagel.
’s Middags staat er flatbread met avocado en pulled pork, of een bagel met haloumi op het
menu. De vriendinnen verbouwden het pand tot een Pinterest-perfect plekje waar de locals nu
al niet meer weg te slaan zijn. Mooi weer? Dan kun je in de cosy binnentuin van Barchel

Kloosterstraat te hebben gezeten, verhuisde hij naar de opkomende Mechelsesteenweg. Je
vindt bij Vintage Wooninrichting een fantastisch aanbod van vintagemeubels en accessoires
van de jaren 30 tot 70. Om de hoek, in de Sint-Jozefstraat, heeft Marcy ook nog een
designgalerie.
mechelsesteenweg 84, www.marcymichael.com, +32(0)476-228022, do-zo 14.00-18.00, tram
7 van bree, tram 4 hemel

terecht.
van breestraat 6, www.barchel-antwerp.com, +32(0)3-5016416, di-vr 8.00-17.00, za
9.00-17.00, € 8, tram 4 of 7 nationale bank

WOLF & WOLKJE - SHOPPEN

Eigenaars Britt en Tom gaan voor hun kinderwinkel Wolf & Wolkje elke keer op zoek naar de
THE SHORT WAY - SHOPPEN

De mooiste lingeriewinkel van Antwerpen is zonder twijfel The Short Way. De winkel zelf is

hipste minimerken. Je shopt er coole sweaters, schattige wolkvormige lampjes, duurzaam
speelgoed… Voor je eigen ukjes of als verrassing voor die hoogzwangere vriendin.

een pareltje, want van zodra je er binnenwandelt, lijk je naar een cabaret in Parijs
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mechelsesteenweg 67, www.wolfenwolkje.be, +32(0)3-4308701, di-za 10.00-17.00, tram 7
van bree, tram 4 hemel

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Marie is altijd onderweg: als kind nam ze zich voor om alle landen ter wereld te
ontdekken. Ze woont al 27 jaar in Antwerpen en test het liefst de nieuwste hotspots uit.
NAME
Ze komt graag op de Exotische Markt, waar ze de lekkerste garnaalkroketten hebben.
Marie
Monsieur
Je vindt haar vaak in een museum: MoMu, M HKA en FoMu zijn haar favorieten.
Photography

Vincent van den
Hoogen,
Verne Fotografie,
Duncan de Fey foto's
LOT.: Gaëlle Buntinx
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

MARIE MONSIEUR

