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OVER DE ROUTE

Wie een weekendje shoppen in Antwerpen heeft gepland, komt met deze route helemaal aan
z’n trekken. Deze buurt biedt alles: betaalbare ketens, dure boetieks en winkels van locals. Wil
je meteen gaan winkelen, sla dan het eerste deel van de wandeling over en begin bij nummer
8 van de routebeschrijving, in de Schuttershofstraat. Heb je zin om een theatervoorstelling
mee te pikken? Loop dan ’s ochtends even naar de theaterbuurt om alvast kaartjes te kopen.

DE WIJKEN

Ontdek in deze wijk het shopwalhalla van Antwerpen, met de Meir als stralend middelpunt.
Aan de Meir staan nog steeds de imposante gebouwen van de aristocratie, maar de jonkheren
hebben plaatsgemaakt voor het winkelend publiek. Hier zijn vooral grote ketens gehuisvest,
maar dat zal je niet verbazen als je weet dat deze winkelstraat de hoogste huurprijzen in
België kent. De architectuur van sommige gebouwen uit de 18e en 19e eeuw is
adembenemend.
Quartier Latin was vroeger een buurt met nachtclubs en bordelen voor de Franstalige
bourgeoisie. Nu zijn hier heel wat speciaalzaken met antiek en dure designkleding. Zelfs de
chocolade is luxueus! Naast deftige dames komen hier ook modeliefhebbers
windowshoppen. Het iets jongere publiek winkelt in de Kammenstraat. Die wordt niet voor
niets de hipste straat van Antwerpen genoemd.
Dat cultuur en shoppen perfect hand in hand gaan, bewijst deze buurt als geen ander. Hier is
namelijk ook de Antwerpse theaterscene, met de Stadsschouwburg, de
Arenbergschouwburg en de Bourlaschouwburg. Ook ’s avonds leeft de wijk volop, want na
de voorstelling trekt het publiek naar de restaurants en cafés in de buurt.
Tussen de drukte van winkels, theaters en cafés ligt een oase van rust: de Plantentuin. Deze
botanische tuin werd in de 16e eeuw aangelegd door apotheker Peeter van Coudenberghe.
Het prachtige smeedijzeren hekwerk waarmee de tuin is omgeven en de pittoreske
lantaarnpalen zorgen voor een nostalgische uitstraling.Deze aantrekkelijke buurt is niet
goedkoop om te wonen, maar dat neemt niets weg van de volkse sfeer die er heerst.
Overdag spot je spelende kinderen in de Plantentuin en ’s avonds lopen de gezellige cafés vol.

WEINIG TIJD

De zaterdagmarkt + Conceptstore St. Vincents + Coffeelabs + Den Botanieken Hof + De

Graanmarkt

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.90 km)
Begin de dag goed met een koffie bij Caffènation 1 . Loop naar de Nationale Bank 2
wandel door de Leopoldstraat. Kom even helemaal tot rust in de Plantentuin 3

en

en probeer

een plaatsje te bemachtigen aan tafel bij Antwerps beste patissier 4 . Snuister rond bij een
antiquair 5 . Op het einde van de straat zie je de Bourlaschouwburg 6

waar je op zondag

gezellig kunt brunchen 7 . Sla de Ketelstraat in richting Schuttershofstraat. Ontdek er
exclusieve winkels 8

9

en drink een pastis als aperitief 10 . Bewonder het goud in de

Stadsfeestzaal 11 voordat je langs de Meistraat naar het Theaterplein loopt waar het elke
zaterdag Vreemdelingenmarkt is en elke zondag Vogeltjesmarkt 12 . Geniet op de
Oudevaartplaats van een lunch 13 . En sla zeker Barnini 14 niet over voor een koffie met
dessert. Op de Graanmarkt vind je een inspirerende lifestylewinkel 15 . Wandel via de
Wapper naar het Rubenshuis 16 en daarna verder door naar de belangrijke winkelstraat van
Antwerpen, de Meir. Ga linksaf, voorbij het Paleis 17 . En maak even een omweg via de
Lange Klarenstraat om het gezellige dakterras van Coffeelabs 18 te ontdekken. Loop daarna
via de Meir en Huidevettersstraat naar de gezellige straatjes van ‘De Wilde Zee’, zoals de
Antwerpenaren ze noemen. Daar huist Antwerpens bekendste bakker 19 . Proef
‘Lacquements’ bij Désiré 20 en probeer de etalage van Princess Blue 21 maar eens te
weerstaan. Sla daarna linksaf op de Schoenmarkt en neem de eerste links. Dit straatje komt
uit in de Lombardenvest. Hier kun je gezellig winkelen 22 23 alvorens je op het einde van de
straat de hoek om loopt naar de Kammenstraat. Kleding, schoenen, juwelen, interieurspullen;
je vindt het hier 24 25 26 27 28 29 30 31 . Snuif cultuur op in Amuz 32 . Neem een
pauze bij Berlin 33 , voordat je de indrukwekkende kunstcollectie van het Museum Mayer van
den Bergh 34 gaat bekijken.
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1 CAFFèNATION - ETEN & DRINKEN

6 BOURLASCHOUWBURG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Caffènation is een begrip voor de Antwerpse koffieliefhebber. Meer dan tien jaar geleden was
het een van de eerste koffiebars. De bonen zijn van opperbeste kwaliteit en het is er altijd

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

gezellig druk. Chocoladefreaks zitten hier ook helemaal op hun plaats. Wat te denken van
Maltezers die langzaam smelten in een glas warme melk, geserveerd met honing? Amai!

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.

mechelsesteenweg 16, www.caffenation.be, ma-vr 8.30-19.00, za 9.00-19.00, zo 11.00-18.00,
€ 3, tram 7 of 4 nationale bank

komedieplaats 18, www.bourlaschouwburg.be, entree gratis, tram 7 of 8 oudaan
7 BRUNCHEN IN DE FOYER - LEUK OM TE DOEN

2 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

Niets is heerlijker dan op een luie zondag brunchen in De Foyer, een echte Antwerpse traditie.
In dit prachtige theatergebouw kun je genieten van een luxueus buffet. Te laat voor de
brunch? In de wintermaanden zal het heerlijke dessertbuffet van de afternoontea je zeker
verleiden.
bourlaschouwburg, komedieplaats 18, www.defoyer.be, di-za 11.00-22.00, zo 11.00-18.00, €
24, tram 4 of 7 oudaan

3 PLANTENTUIN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de 19e-eeuwse Plantentuin kweekte men planten voor de School voor Geneeskunde,
Chemie en Plantkunde. De school bestaat niet meer; de tuin is nu een wetenschappelijke
botanische tuin met een broeikas voor exotische planten en cactussen. Maar het is vooral een
oase van rust in de drukke binnenstad. In de lente, wanneer alles in bloei staat, is het een van
de mooiste plekjes van Antwerpen.
leopoldstraat 24, mei-sep dagelijks 10.00-17.45, okt-apr ma-vr 10.00-15.45, za-zo 10.00-16.00,
entree gratis, tram 7 of 4 mechelseplein

8 ZADIG & VOLTAIRE - SHOPPEN

Het Franse merk Zadig & Voltaire staat bekend om zachte kasjmieren truien en stoere, leren
accessoires. Aan deze kwaliteit hangt wel een prijskaartje, maar als je tijdens de
soldenperiode komt, tik je hier topstukken op de kop met flinke korting.
schuttershofstraat 9, www.zadig-et-voltaire.fr, ma-vr 10.00-18.30, za 10.00-19.00, € 100, tram
4 of 7 oudaan
9 ESSENTIEL - SHOPPEN

4 HET GEBAAR - ETEN & DRINKEN

In de voormalige hovenierswoning van de Plantentuin opende chef-kok Roger van Damme
lunch-lounge Het Gebaar. Van Damme is patissier, maar hij tovert niet alleen met desserts en
gebak; ook voor verfijnde lunchgerechten zit je hier goed. In 2010 werd hij door Gaultmillau
bekroond tot ‘chef van het jaar’. De clubsandwich, gemaakt met het Antwerpse
roggeverdommeke (roggebrood met rozijnen), is wereldberoemd.

Dat Inge Onsea en Esfandiar Eghtessadi – zij was model en hij is de zoon van ontwerpster
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.
schuttershofstraat 26 & 42, www.essentiel.be, ma-za 10.00-18.30, tram 4 of 7 oudaan

leopoldstraat 24, www.hetgebaar.be, di-za 11.00-18.00, € 35, tram 4 of 7 mechelseplein
5 FRANK VAN LAER - SHOPPEN

In de Leopoldstraat vind je heel wat leuke antiekzaakjes. Bij Frank Van Laer staat de deur altijd
open en bezoekers worden met een glimlach ontvangen. Geen wonder dat Frank een
internationaal klantenbestand heeft. Van etnische kunst tot een vintage designerbank, hier tik
je een exclusief item op de kop.
leopoldstraat 16, www.frankvanlaer.be, di-za 11.00-18.00, tram 7 of 4 nationale bank / bus 9
komedieplaats
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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.
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LOCAL

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.

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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