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Christian Wijnants
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Begin je dag met een ontbijt

OVER DE ROUTE

shoppen. Om de hoek van de Bourlaschouwburg

Een wandeling die het hart van elke modeliefhebber sneller doet slaan en perfect weergeeft
waarom Antwerpen vol trots de naam modestad draagt. Ontdek de flagshipstores van
Belgische ontwerpers, zowel van bekende designers als opkomend talent. Bezoek het
ModeMuseum, loop langs charmante pleintjes en ontdek welke restaurantjes en cafeetjes de
fashionable locals fijn vinden.

DE WIJKEN

Hoewel Antwerpen klein is van oppervlakte, moet de stad echt niet onderdoen voor de grote
modesteden elders in de wereld. En dat bewijst deze wandeling meer dan ooit.
Je struint door drie wijkjes in de binnenstad: van het levendige Quartier Latin, dwars door de
modewijk tot aan het hippe Zuid. Een afwisselende manier om de stad te ontdekken voor al
wie verzot is op mode. En niet zomaar mode, want we focussen op 100% Belgische mode.
Langs de flagshipstores van grote Belgische designers (denk maar aan Dries Van Noten, Ann
Demeulemeester en Christian Wijnants), maar evengoed langs kleinere winkeltjes van
opkomend talent.

markt lopen

. Ga rechts op de Maria Pijpelincxstraat en dan links de Schuttershofstraat in

voor De Arme Duivel

. Daarna kun je kleren

het schattige Graanmarkt plein
en

midden in Quartier Latin. In het weekend kun je hier over de

, schoenen

of een handtas

zit conceptstore Graanmarkt 13

. Loop via de Orgelstraat naar de Leopoldstraat voor

. Rust even uit in de Plantentuin

. Loop verder door de Leopoldstraat en ga via de

Leopoldplaats naar de Sint-Jorispoort voor

. Volg de Sint-Jorispoort tot die overgaat in de

Lange Gasthuisstraat. Nu loop je door leuke winkelstraten met originele vrouwen-, mannenen kinderwinkels van zowel gevestigde waardes als opkomend talent. Volg de Lange
Gasthuisstraat tot je rechts de Huidevetterstraat ziet. Loop die even in voor
en ga naar rechts, de Korte Gasthuisstraat in

. Keer even terug en ga links voor de Lombardenstraat
Everdijstraat en dan rechts in de Kammenstraat voor
rechts de IJzerenwaag in voor

. Ga rechts in de
. Vanuit de Kammenstraat ga je

. Steek de Nationalestraat over en ga de Drukkerijstraat in

. Loop terug naar de Nationalestraat voor het ModeMuseum
het Modepaleis

je tussendoor kunt uitblazen met een kopje koffie of een goed glas wijn, welke musea en
andere bezienswaardigheden de moeite zijn op de route, waar je lekker luncht of gezellig

Ga via de Drukkerijstraat naar de charmante Vrijdagmarkt voor Bar Bel

dineert en waar je 's avonds je beentjes kunt losgooien.

Plantin-Moretus

WEINIG TIJD

betaalbaar juweel uit
chocolade

. Ga de Steenhouwersvest in voor juwelen

. Loop terug naar de Steenhouwersvest voor
. Draai de Hoogstraat rechts in voor kunst

. Loop terug en ga rechts naar de Voetgangerstunnel

en Me & My Monkey

. Keer terug

. Ga dan links de Lombardenvest in

En omdat je natuurlijk geen hele dag kunt shoppen (hello visakaart-limiet), vertellen we je waar

Graanmarkt 13 + Life is Art + Dries Van Noten + ModeMuseum + Plein Publiek

op

de Kloosterstraat

. Loop verder tot aan

en schoenen

. Ga dan naar
en

, en kies een

of Belgische
. Ga via Scheldeken

in voor een aaneenschakeling van antiek- en

brocantewinkels. Honger? Dan kun je naar het altijd goede adresje Chez Fred
zonnebril of horloge bij het Belgische Komono

. Dorst?

. Koop een

. Loop via de Willem Lepelstraat links en

dan de Van Craesbeeckstraat rechts naar Plein Publiek

. Neem even de Kronenburgstraat

links en draai de Volkstraat rechts in. Ondertussen ben je op het Zuid aangekomen. Mis de

multimerkenwinkel Enes

Deze route is van

en de flagshipstore van Ann Demeulemeester
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BARNINI - ETEN & DRINKEN

Het samenraapsel van kleurrijke, vintagemeubels maakt Barnini altijd rommelig gezellig. De
koffiekaart is uitgebreid. Probeer de speculaas of drink een verse appelthee. Heb je

Simons...). Aan de overkant van de straat hebben ze ook een schoenenwinkel voor mannen.
schuttershofstraat 9, www.coccodrillo.be, +32(0)3-2332093, ma-za 10.00-18.00 , tram 4 of 7
oudaan

honger? De bagels en cakes zijn heerlijk. Leuk weetje: alle kunstwerken aan de muur zijn te
koop. Elke laatste donderdag van de maand komt er een bandje optreden en worden de
nieuwe werken voorgesteld.
oude vaartsplaats 10, www.barnini.be, +32(0)3-4858269, ma-za 8.00-19.00, zo 8.00-17.00, €
4, bus 1 en tram 12 frankrijklei

VREEMDELINGENMARKT/VOGELTJESMARKT - LEUK OM TE DOEN

Het plein voor de Stadsschouwburg is in het weekend een bruisende marktplaats. Zaterdags
is er de Vreemdelingenmarkt, waar je de hele wereld kunt ruiken en proeven. Veel
Antwerpenaren gaan aperitieven aan de oesterkraam of staand lunchen met vers bereide
garnaalkroketjes. Zondags is er de alom bekende Vogeltjesmarkt waar, tot op de dag van
vandaag, nog steeds dieren verkocht worden.
oude vaartplaats, vreemdelingenmarkt za 8.00-13.00, vogeltjesmarkt zo 8.00-13.00, bus 1 of
tram 12 frankrijklei

DELVAUX - SHOPPEN

Vlak bij de Bourlaschouwburg shop je de mooiste handtassen van luxemerk Delvaux, een
echte Belgische trots. Toegegeven, je moet er flink wat voor sparen maar het zijn stuk voor
stuk klassiekers. Of je nu voor de Brillant of de Madame gaat, van deze stijlvolle handtassen
heb je jarenlang plezier.
komedieplaats 17, www.delvaux.com, +32(0)3-2320247, ma-za 10.00-18.00 , tram 4 of 7
oudaan

BOURLASCHOUWBURG - LEUK OM TE DOEN

Stadsarchitect Pierre Bourla tekende de plannen voor de neoclassicistische
Bourlaschouwburg in 1827, maar de Belgische Revolutie stak een stokje voor de bouw.
Uiteindelijk opende het Théâtre Royal Français in 1834 de deuren. Standbeelden van filosofen,
dichters, componisten en schrijvers begroeten je vanaf dit prachtige halfronde gebouw. De
grandeur wordt binnen voortgezet: in rode pluchen fauteuils geniet je van de voorstellingen.
komedieplaats 18, www.bourlaschouwburg.be, +32(0)3-2335517, entree gebouw gratis, zie
website voor prijzen voorstellingen, tram 4 of 7 oudaan

DE ARME DUIVEL - ETEN & DRINKEN

De Arme Duivel is al jaren een begrip in het Antwerpse. Kom er voor de lekkerste
garnaalkroketten, een heerlijke portie stoofvlees of een mals stuk vlees. Echt goeie keuken in
een authentiek, no-nonsense kader.
armeduivelstraat 1 , www.armeduivel.be, +32(0)3-2322698, apr-sep ma-za 12.00-22.00, oktmaa ma-vr 12.00-14.30 & 17.30-22.00, za 12.00-22.00, eerste zo van de maand 12.00-18.30, €
15, tram 4 of 7 oudaan

GRAANMARKT 13 - SHOPPEN

De conceptstore Graanmarkt 13 van het stel Ilse Cornelissens en Tim van Geloven biedt alles
onder een dak: een winkel met mode, juwelen, accessoires, designobjecten en meubels, een
bejubeld restaurant (onder leiding van de bekende Belgische chef Seppe Nobels) en een
prachtig appartement – ontworpen door de Belgisch architect Vincent Van Duysen – dat je
kunt huren. Een niet te missen adres dus.
graanmarkt 13, www.graanmarkt13.be, +0032(0)3-3377992, ma-za 10.30-18.30 (winkel), di-za
12.00-14.30 & 18.00-22.00 (restaurant), tram 3, 5, 9 of 15 meir

ESSENTIEL - SHOPPEN

Dat Inge Onsea en Esfandiar Eghtessadi – zij was model en hij is de zoon van
modeontwerpster Nicole Cadine – iets met mode zouden gaan doen, stond in de sterren
geschreven. Ze begonnen hun merk Essentiel met slechts drie T-shirts in vijfentwintig
kleuren. Nu kleden ze vrouwen, mannen en kinderen van muts tot schoen. In de
Schuttershofstraat heb je twee winkels.

GRAANMARKT - LEUK OM TE DOEN

schuttershofstraat 26 & 42, www.essentiel.be, +32(0)3-2131510, ma-za 10.00-18.30, tram 4
of 7 oudaan

De Graanmarkt is een van de gezelligste pleintjes van Antwerpen. Op een van de terrasjes
onder de bomen waan je je bij mooi weer in een of andere zuiderse stad. Je zit er tussen de
locals en kunt er heerlijk mensen kijken.
graanmarkt, tram 3, 5, 9 of 15 meir

COCCODRILLO - SHOPPEN

Er valt niet over te twijfelen dat Coccodrillo de mooiste schoenenwinkel van Antwerpen is.
Je shopt er high fashion schoenen van internationale topmerken als Prada en Alaïa, maar ook
van heel wat Belgisch talent (denk maar aan Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Raf
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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
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