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Dit is de meest toeristische wandeling en die neemt je mee langs alle historische
bezienswaardigheden van Antwerpen. De wandeling is niet bijzonder lang en toch ontdek je
verschillende kanten van de stad. Zo loop je door de studentenbuurt en kun je even uitrusten
aan de Schelde. Wie graag een terrasje pikt of met een rasechte Antwerpenaar aan de bar wil
zitten, is hier op de juiste plaats.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.70 km)
Start je dag met een brunch bij healthy foodbar Wild Project 1 . Loop langs de Ernest Van
Dijckkaai naar het Waterplein 2 . Ontdek Het Steen 3

en pak de trappen richting Museum

Vleeshuis 4 . Loop een stukje door en sla de Hofstraat in voor de Pagaddertoren 5 . Ga
rechtsaf de Zirkstraat in, en weer rechts voor de Lange Koepoortstraat. Shop hier in een
populaire winkel 6 . Tijd voor een koffie van in huis geroosterde bonen 7 . Mannen laten
hun baard bijwerken in de retro-barbershop 8

alvorens gezond te lunchen 9 . Loop een

stukje terug en bezoek het Letterenhuis in de Minderbroedersstraat 10 , waar de geheimen

DE WIJKEN

van de grootste Vlaamse schrijvers rusten. Sla linksaf de Mutsaardstraat in en neem de eerste

met prachtige gevels waan je je soms in de middeleeuwen. De imposante Grote Markt is

van de straat, sla rechtsaf de Venusstraat in en linksaf voor de Prinsstraat, waar je je in het

De historische binnenstad is het kloppende hart van Antwerpen. Dwalend door de straatjes
omgeven door schitterende gebouwen, waaronder veel gildehuizen, de meeste versierd met
gouden beelden. Ook staat hier het indrukwekkende renaissancestadhuis.

rechts. Reserveer alvast een tafeltje voor vanavond bij Nimman 11 . Loop door tot het einde

hart van de studentenbuurt begeeft. Langs de Ossenmarkt bereik je het Begijnhof 12 . Rust
even uit in de tuin en vervolg je weg via de Rozenstraat, het Kattenstraatje, de Prinsesstraat

Antwerpenaren noemen het kantoor van de burgemeester met een knipoog ’t Schoon
verdiep. De fontein van Brabo is vertelt een 16e-eeuwse legende die de naam van

en de Keizerstraat; hier bewonder je een renaissancewoning 13 . Tijd voor een gezellig

Antwerpen verklaart. De reus Druon terroriseerde de inwoners door geld te vragen als ze de

terrasje 14 en wat cultuur 15 op het Hendrik Conscienceplein 16 . Drink een cocktail uit de

Schelde wilden oversteken. Als ze niet konden betalen, hakte hij hun hand af en gooide die in

jaren 20 17 in de Wijngaardstraat. Sla linksaf richting Melkmarkt en Lijnwaadmarkt 18 . In de

de Schelde. De Romeinse held Silvius Brabo vocht tegen de reus, overwon hem en liet hem
hetzelfde lot ondergaan – vandaar de naam (h)andwerpen.

Blauwmoezelstraat ontdek je elke zondag schatten op de antiekmarkt 19 . Geniet van een fris
pintje in een ‘heilig huisje’ 20 . Wandel in de richting van de kathedraal 21 en vervolgens

De Boerentoren was in 1931 de hoogste wolkenkrabber van Europa. Nu is er een bank in dit
art-decogebouw gehuisvest. Een van de mooiste pleinen in de wirwar van straatjes is het
Hendrik Conscienceplein. Genoemd naar de Vlaamse schrijver die er, samen met enkele
andere kunstenaars, voor zorgde dat dit plein in 1972 het eerste autovrije plein in de stad
werd. De gezellige terrasjes, winkels en straatmuzikanten zorgen er voor een bourgondische
sfeer. Een betere plek om op een terrasje te gaan zitten is er bijna niet!

naar de Grote Markt 22 . In café Den Engel 23 wordt de gemeenteraad overgedaan tussen
pot en pint. Vervolg je route richting Suikerrui waar je afdaalt in de onderbuik van Antwerpen
24 . Eet daarna zoals bij de Antwerpse grootmoeder 25 . Mis de Vlaeykensgang 26 niet, hier

stap je middeleeuws Antwerpen binnen. Rust daarna even uit met een stukje taart 27 en
koop souvenirs 28 voor het thuisfront. Ontdek de lekkerste pasta van de stad 29 voordat je

Het acht eeuwen oude centrum bruist enorm. De Antwerpse universiteit en enkele
hogescholen zijn hier gevestigd. Dat maakt dat de historische panden een bonte mix van
bewoners herbergen: studenten, rasechte Antwerpenaren en nieuwe inwoners, van jong tot

rechtsaf slaat richting Schelde. In de Reyndersstraat kom je mooie winkels tegen 30 31 32 .
Ga rechts in de Pelgrimsstraat en ontdek hoe 16e-eeuwse burgers leefden 33 . Ga een stukje

oud.

terug naar de Reyndersstraat en loop langs een sterrenrestaurant 34 en Copa Cava 35 waar

WEINIG TIJD

je met een bordje tapas en een flesje bubbels kunt nagenieten van je dagje Antwerpen.

Begijnhof + Hendrik Conscienceplein & Carolus Borromeuskerk + Ruienwandeling +
Popoff + Copa Cava

1 WILD PROJECT - ETEN & DRINKEN

Wild Project is een heerlijk vegetarisch en veganistisch eetadresje. Ze koken er met lokale,
seizoensgebonden producten recht van de boer. Heb je allergieën? Daar houden ze graag
rekening mee. Ze werken ook vaak samen met fotografen die er hun werk tentoonstellen. De
eigenaars staan zelf in de zaak en zijn supersympathiek. Hier voel je je gegarandeerd thuis.
grote pieter potstraat 21, www.wildproject-antwerp.com, +0032(0)47-7445312, ma-wo & zo
11.00-18.00, do-vr & za 11.00-22.00, € 16, 3, 4, 5, 9 of 15 groenplaats
2 WATERPLEIN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Als je snel zeeziek wordt, is dit misschien een riskante onderneming, maar anders is het
uitzicht over de Schelde vanaf het Waterplein niet te versmaden. Deze aanlegplaats voor
rederijen tart alle wetten van de natuur, want een ponton van meer dan 3000 ton die blijft
drijven? Dat is een sterk staaltje bouwkunst. Pak hier de boot naar Sint-Anneke of maak een
rondvaart op de Schelde.
steenplein, tram 3, 4, 5, 9 of 15 groenplaats
3 HET STEEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Steen was in 1200 een van de eerste gebouwen van Antwerpen die volledig werd
opgetrokken uit stenen. Nu is het een pronkstuk voor de stad, al beefden de Antwerpenaren
zo'n drie eeuwen lang bij de naam, want het gebouw diende als gevangenis. Tegenwoordig is
het een soort ontdekhoek en vragenhuis voor jonge denkers.
steenplein 1, www.hetsteenisopen.be, wo-zo 10.00-18.00, entree gratis, tram 7 klapdorp / 3,
4, 5, 9 of 15 groenplaats
4 MUSEUM VLEESHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ooit een vleeshuis, nu een muziekmuseum dat zijn weerga nog niet kent, dat is Museum
Vleeshuis. 600 jaar geschiedenis van muziek en dans vindt hier onderdak. Straatmuzikanten,
speelmannen, torenblazers en beiaardiers komen opnieuw tot leven.
vleeshouwersstraat 38-40, www.museumvleeshuis.be, do-zo 10.00-17.00, entree € 5, tram 7
klapdorp
5 PAGADDERTOREN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op de gezellige binnenplaats van Huis Den Reyn vind je een 16e-eeuwse pagaddertoren
(uitkijktoren). Deze plaats was de voorloper van de beurs, want hier werden al in 1485
specerijen verhandeld. In de Spaanse tijd stuurden ze een klein kind (dat is dus een pagadder)
naar het bovenste – echt piepkleine – kamertje van de toren om over de Schelde uit te kijken
naar de binnenvarende schepen.
hofstraat 15, ma-vr 9.00-17.00, gratis, tram 7 klapdorp
6 PALEIS - SHOPPEN

Deze route is van
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4

800 m2 shopplezier; het aanbod in Paleis is meer dan royaal te noemen. Met merken als Ichi,
Jack & Jones, Vera Moda, Blend en Only kiest dit ware kledingparadijs resoluut voor jong, fris,
stijlvol en trendy. Heel betaalbaar, dus dit koninkrijk is ook voor burgers weggelegd.
lange koepoortstraat 39, www.paleis.net, ma & wo-za 10.30-18.00, zo 14.00-18.00, tram 10 of
11 melkmarkt

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

7 NORMO COFFEE - ETEN & DRINKEN

Normo Coffee is zo’n koffiebar waar alles klopt: het vintage en samengeraapte interieur dat je
een thuisgevoel geeft, de relaxte sfeer en vooral de zelfgebrande bonen waarmee de

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.

heerlijkste koffie bereid wordt.
minderbroedersrui 30, www.normocoffee.com, ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00, € 5, tram 7
keizerstraat

NAME

8 THE BARBERSHOP ANTWERP - LEUK OM TE DOEN

Marie Monsieur

Gentlemen, vlei je neer in de vintage kappersstoel van The Barbershop Antwerp voor een old
school scheerbeurt met speciale pomades (soort wax) uit de VS en vlijmscherpe mesjes.
minderbroedersrui 42, www.facebook.com/thebarbershopantwerp, ma-za 10.00-19.30,
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knipbeurt € 25, hot towel shave € 15, tram 7 keizerstraat
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9 ETEN VOL LEVEN - ETEN & DRINKEN

LAATSTE UPDATE

Gezond eten is hip en dat heb je geweten als je bij het rawfood lunchadresje Eten Vol Leven
aanschuift. Op het menu staat een pizza van boekweit. Of proef je liever de spaghetti van
courgette? De glutenvrije desserts en biosapjes zijn favoriet onder de locals. Op vrijdag kun je
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er ook ’s avonds terecht. Zin om al dat lekkers zelf te leren maken? Je kunt hier geregeld een

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.

workshop volgen.
minderbroedersrui 52, www.etenvolleven.be, di-vr 10.00-17.00, za 9.00-15.00, €15, tram 7
keizerstraat

LOCAL

NAME

MARIE MONSIEUR

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. Ze
komt graag op de Exotische Markt, waar ze de lekkerste
garnaalkroketten hebben. Je vindt haar vaak in een museum:
MoMu, M HKA en FoMu zijn haar favorieten.
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