knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE
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’T ZUID & NIEUW ZUID

’T ZUID & NIEUW ZUID

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

1

Baby Beluga

2

Jeff

3

L'épicerie du cirque

4

Vitrin

5

Soho

6

Volkshuis ‘Help U Zelve’

7

Coffee & Vinyl

8

Staff's Kantine

9

Ann Demeulemeester

10

Hoet Optiek

11

Galeries

12

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

13

Diepe Fontein

14

Het Bootje

15

Shomré Hadass-synagoge

16

Gin Tonic Shop

17

Clinic/Hospital

18

The Glorious

19

Lakstore

20

Tinsel

21

Dellafaille

22

Wasbar

23

Prinses op de Erwt

24

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

25

FotoMuseum

26

Espoo Bütik

27

Gelato Factory

28

Sips

29

Atelier Assemblé

30

Café Costume

31

De Nieuwe Linde

32

Justitiepaleis

33

Walrus

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.10 km)

’T ZUID & NIEUW ZUID

De Volkstraat met bijzondere winkels 1

OVER DE ROUTE

bijvoorbeeld bij een sterrenchef 3 . Ga linksaf de Scheldestraat in en haast je naar de

’t Zuid is de absolute hotspot van dit moment. Het is dé plek om lekker uit eten te gaan of om
een galerie te bezoeken. Deze wandeling is best lang, maar je komt langs prachtige huizen.
Focus eventueel op de buurt rond het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten of neem de
fiets om als een echte local alle bijzondere plekjes van ’t Zuid te ontdekken.

DE WIJKEN

’t Zuid is de hipste buurt van Antwerpen om te wonen. Vooral een jong, kinderloos publiek
met een goedgevulde portemonnee vindt hier zijn optrekje. Had je dat 25 jaar geleden

2 leidt je meteen naar het hart van deze hippe wijk.

Ook om lekker eten en drinken staat deze wijk bekend, dus las onderweg een lunchpauze in,

Marnixplaats voor een drankje op het terras 4

5 . Wandel terug door de Scheldestraat en ga

links de Volkstraat in. Bewonder het prachtige art nouveau Volkshuis 6 . Shop hier vinylplaten
7 . Reserveer alvast een plekje voor vanavond bij Staff’s Kantine 8 . Shop designerkleding
9 of een hippe bril 10 of geniet van kunstwerken in de galeries op de Leopold de Waelplaats
11 . Bezoek het Museum voor Schone Kunsten 12 . Keuvel wat op de trappen voor het

museum en geniet van het getijdenspel van de fontein 13 . Wandel via de Schildersstraat rond

beweerd, dan had niemand je geloofd. Toen wilde niemand er wonen. De buurt ontstond aan
het einde van de 19e eeuw. Er werd een nieuwe, chique wijk voor de gegoede burgerij
gebouwd. De architectuur werd beïnvloed door het voorbeeld van Parijs: brede lanen en een

het museum en bewonder ‘het Bootje’ 14 en de synagoge 15 . Loop een stukje over de

stervormig stratenpatroon. De dokhaven voor binnenschippers (nu de Gedempte
Zuiderdokken), de pakhuizen, het Museum voor Schone Kunsten, pleinen en boulevards

nieuwe look aanmeten 17 en eet een hapje 18 alvorens je je handen en voeten laat

zorgden voor een levendige woon-en havenbuurt. Maar langzaam ging de wijk achteruit, de
dokken werden gedempt en de bedrijven trokken weg. De huizenmarkt stortte in en dat leek
midden jaren 80 het einde van ’t Zuid.
Tot kunstenaars en fotografen lucht kregen van de lage huizenprijzen. Massaal trokken ze de
wijk in en veel jonge mensen volgden. Woningen werden opgeknapt en de buurt kreeg een
enorme impuls. Nu is ’t Zuid een bruisend stukje stad. Talloze cafés, eethuisjes en winkels
openden hun deuren. Toch blijft de kunstzinnige sfeer er hangen: ’t Zuid is het artistieke hart
van de stad, met talloze galeries en drie interessante musea.
Het opvallende nieuwe justitiepaleis heeft zijn stempel op de buurt gedrukt. Antwerpenaren
noemen het puntige gebouw liefkozend ‘het vlinderpaleis’ of spottend ‘de frietzakskes’.

Amerikalei en ga rechts op de Beeldhouwersstraat voor je favoriete gin 16 . Laat je een

verwennen 19 . Rechts op de Vlaamsekaai kun je ook lekker eten 20 of stop even bij de
bakker 21 waarvoor Antwerpenaren omrijden. Wandel verder door en steek de Scheldestraat
over voor de Wasbar 22 en een leuke kinderwinkel 23 . Loop terug via de Waalsekaai en
bedenk dat dit ooit bedrijvige havendokken waren. In het gebouw met de ronde toren zit het
Museum van Hedendaagse Kunst 24 . Loop verder over de Waalsekaai naar het FotoMuseum
25 . Steek over naar de Gillisplaats. Ga linksaf de Vlaamsekaai op voor Scandinavische

woonaccessoires 26 . Loop terug en sla via de Pourbusstraat rechtsaf de Verschansingsstraat
in voor een ijsje 27 . Aan de Waterpoort drink je de beste cocktails van Antwerpen 28 . Loop
naar de monumentale fontein van de Lambermontplaats. Links daarvan laat je een jurk op
maat maken bij Atelier Assemblé 29 . Ga aan de andere kant van het plein de Emiel Banning-

De wijk aan de andere kant van de Leien, Nieuw Zuid, is veel minder duur en is in opkomst.
Leuke barretjes en bistro’s schieten er als paddenstoelen uit de grond. De doemjaren zijn
voorgoed voorbij, ’t Zuid is absoluut de place to be.

WEINIG TIJD

FotoMuseum + Brunchen bij Tinsel + Cocktails drinken op de Marnixplaats + Shoppen
bij kinderconcepstore YAY + Koffie slurpen bij Kolonel Koffie

straat in 30 31 en zie het Justitiepaleis 32 opduiken op de Bolivarplaats. De wijk aan de
andere kant van de Leien wordt Nieuw Zuid genoemd. Hier komen steeds meer leuke
adresjes. Loop naar de Troonplaats voor een gezellig etentje 33 .

1 BABY BELUGA - SHOPPEN

Baby Beluga staat voor sexy, frivool, glamour en humor. Meisjes kopen er zijden topjes en
lieflijke lingerie, maar ook kettinkjes, avondtasjes, riemen en sandalen. Dé vrouwenwinkel bij
uitstek.
volkstraat 1, www.babybeluga.be, ma-za 10.30-18.00, tram 4 tropisch instituut
2 JEFF - SHOPPEN

Unieke en hippe hebbedingen koop je bij Jeff. De conceptstore straalt luxe uit met z’n grote
geurende kaarsen, originele accessoires voor in huis, boeken en zelfs champagnes en
meubelstukken. Eigenaar Jef is een jonge dertiger die constant op zoek is naar nieuwe
merken.
volkstraat 9, www.jeffantwerp.be, di-za 11.00-18.30, tram 4 tropisch instituut
3 L'éPICERIE DU CIRQUE - ETEN & DRINKEN

L’épicerie Du Cirque was al lang een begrip onder de Antwerpenaren, maar sinds chef Dennis
Broeckx in 2013 zijn eerst Michelinster kreeg, staat dit gezellige adres op de lijst van iedere
foodie. In dit restaurant geniet je van betaalbare bistronomie in een Scandinavisch
geïnspireerd interieur. Loop zeker ook eens binnen in de delicatessenzaak Comptoir de
L’epicerie ernaast, waar je niet alleen lekkers to go kunt kopen maar ook kunt neerploffen
voor een brunch of lunch (denk: coldpressed juices, seasonal salads en belegde
boekweitboterhammen).
volkstraat 23, www.lepicerieducirque.be, di-za 12.00-14.00 & 18.00-21.30, € 30, tram 4
tropisch instituut
4 VITRIN - ETEN & DRINKEN

Op de Marnixplaats rotonde is het ’s avonds altijd gezellig toeven. Ga na je diner cocktails
(bestel een Hugo, mmm!) drinken in de hippe bar Vitrin. Het interieur is opgebouwd met
lichthouten OSB-platen en doet Scandinavisch aan. ’s Zomers zit je op houten bankjes buiten
op de stoep. Je kunt hier in de ochtend ook terecht voor koffie en een croissants en ’s
middags voor een goede soep of een broodje. Handig als je in Soul Suites of in een van de
andere B&B’s in de buurt logeert.
marnixplaats 14, www.vitrin.eu, dagelijks vanaf 10.00, cocktail € 7, tram 4 museum
5 SOHO - ETEN & DRINKEN

Na het shoppen is wijnbar Soho de perfecte plek om uit te blazen en je aankopen te
inspecteren. Laat de ober een goed glas wijn voor je uitkiezen en bestel een bordje tapas. ‘s
Avonds, en dan vooral op vrijdag, komen veel Antwerpenaren hier hun weekend inzetten. En
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4

dat kan wel eens laat worden. Aan de hoge tafels met krukken maak je snel nieuwe vrienden.
marnixplaats 6, www.bar-soho.be, di & wo, zo 16.00-1.00, do-za 16.00-3.00, € 4,50, tram 4
museum

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

6 VOLKSHUIS ‘HELP U ZELVE’ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

colofon

In 1897 startte een groep arbeiders een coöperatieve bakkerij. Die bracht zoveel geld op, dat
de arbeiders in 1901 het imposante Volkshuis ‘Help U Zelve’ konden bouwen. Deze artnouveauparel in steen, smeedijzer en mooi mozaïek is sinds 1974 een monument. Ook nu
wordt er aan volksverheffing gedaan, want het pand is eigendom van de Rudolf
Steinerscholen.

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.

volkstraat 40, niet geopend voor publiek, tram 4 museum
7 COFFEE & VINYL - SHOPPEN

NAME

De hotspot voor hip Antwerpen: Coffee & Vinyl. Het geheim van dit adresje is dat het niet
alleen een platenwinkel is, maar ook een koffiebar. Achter in het pand kun je rustig snuffelen

Marie Monsieur

in de bakken met platen en voorin geniet je na je zoektocht van een dampende kop koffie.
volkstraat 45, www.coffeeandvinyl.com, wo-za 11.00-18.00, tram 4 museum

Vincent van den
Hoogen,

Photography

Verne Fotografie,
Duncan de Fey foto's
LOT.: Gaëlle Buntinx

8 STAFF'S KANTINE - ETEN & DRINKEN

Een avond bij Staff's Kantine, genoemd naar het zoontje van chefkok Tom, is een beetje als
thuiskomen: de uitgebreide kaart staat vol met grootmoeders klassiekers en het interieur met

LAATSTE UPDATE

2016-09-20 17:20:42

vintage meubels, kaarsjes en zacht gedimd licht zorgen voor een warme gezellige sfeer. Een
aanrader voor een romantisch etentje met je lief.
graaf van egmondstraat 19, wo-zo 18.00-22.00, € 20, tram 4 tropisch instituut, tram 12
montigny / bus 180 museum

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.

9 ANN DEMEULEMEESTER - SHOPPEN

De nieuwste collectie van Belgisch modehuis Ann Demeulemeester hangt losjes gedrapeerd

LOCAL

op paspoppen die met touwtjes aan het plafond bevestigd zijn. In dit prachtige pand waarin je
bijna zou verdwalen, krijgen de ontwerpen alle ruimte en aandacht die ze verdienen.
leopold de waelplaats 3, www.anndemeulemeester.be, +32(0)3-2160133, ma-za 10.30-18.30,
tram 4 museum, tram 12 montigny
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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.

6

