Deze route is van

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

ROUTE

MODEWIJK EN KAAIEN

MODEWIJK EN KAAIEN

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

1

Kloonies

2

Five Fridays

3

Rewind

4

Huis van Roosmalen

5

YOUR

6

Christel Dauwe Collection

7

Loft Styles

8

Viar

9

Wandelpromenade langs de Schelde

10

RAS (Restaurant Aan de Stroom)

11

De Kleine Zavel

12

Herberg ’t Zand

13

Sint-Annatunnel

14

Sint-Jansvliet rommelmarkt

15

Galerie De Zwarte Panter

16

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet

17

Vrijdagmarkt

18

Bar 2

19

Bar Bel

20

I.Ma.Gi.N

21

Marie Marie

22

't Stad Leest

23

Het Modepaleis

24

ModeMuseum

25

Copyright

26

Mint

27

De Tafel van Amandine

28

Stay

29

Petit Pan

30

Garde-Robe Nationale

31

Access

32

Lila Grace

33

Jutka & Riska

34

Kaffeenini

35

I Famosi

ROUTE
MODEWIJK EN KAAIEN
OVER DE ROUTE

Modeliefhebbers voelen zich vast thuis in deze buurt. De grootste modeontwerpers van
Antwerpen, de Antwerpse Zes, brachten hier hun studietijd door. Je kunt deze wandeling
makkelijk splitsen. Ontdek op zaterdag de boetieks van de Nationalestraat en maak op zondag
een wandeling langs de Schelde en kuier daarna door de Kloosterstraat en Steenhouwersvest.
Alle winkels en horecazaken zijn er dan open; hét moment om op een terrasje van de zon te
genieten.

DE WIJKEN

Een van de favoriete bezigheden van menig Antwerpenaar is joggen of een frisse neus halen
aan de Kaaien langs de Schelde. De Kaaien worden in de loop van de komende jaren opnieuw
aangelegd met een grote wandelboulevard. Vlak bij de Schelde ligt de wijk Sint-Andries, waar
het midden in de stad toch rustig wonen is. De woningen zijn er niet goedkoop, maar toch
behoudt deze plek zijn volkse karakter. Dat heeft misschien wel iets te maken met de
geschiedenis van deze buurt.
Eind 19e eeuw waren de arbeidershuisjes overbevolkt en sanitair was er nauwelijks. De wijk
kreeg de bijnaam ‘de parochie van miserie’, maar ondanks de armoede was de sfeer
opperbest. Vanuit de nabijgelegen Zuiderdokken kwamen havenarbeiders in Sint-Andries hun
welverdiende pint drinken. Maar de wijk verloederde en de inwoners trokken weg. Met de
komst van de Volkshogeschool kwamen hier echter veel studenten wonen en werd de wijk
nieuw leven ingeblazen. Jong en oud, single of met een (klein) gezin; hier voelt iedereen zich
thuis.
De Nationalestraat is het modecentrum van Antwerpen, met het ModeMuseum, de
academie en winkels van Belgische ontwerpers. Jarenlang was deze straat niet meer dan een
troosteloze verbinding tussen het centrum en ’t Zuid. Eind 19e eeuw besloot het stadsbestuur
om er een ‘prestigestraat’ van te maken, maar ‘den Franse Boulevard’, zoals de bewoners van
Sint-Andries de Nationalestraat spottend doopten, werd nooit echt een Champs-Élysées. Dat
veranderde toen de designerzaken kwamen en nu is het een florerende winkelstraat met
boetieks. De Kloosterstraat maakt deze gezellige wijk compleet. Daar zijn vele brocante- en
antiekwinkels en gezellige horecazaken.

WEINIG TIJD

Museum Plantin-Moretus + ModeMuseum + Kloosterstraat op zondag + Eten met zicht

op de Schelde in het RAS + Windowshoppen bij Dries van Notens Modepaleis

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.00 km)
In de zon op het terras 1

met een heerlijk ontbijt is de beste manier om je dag te starten.

Shop daarna Scandinavische mode 2

of trendy ecodesign 3 . Maak een uitstapje via de

Goedehoopstraat naar het zwart-witte Huis van Roosmalen 4
de Kloosterstraat voor een hippe conceptstore 5
antiek- en brocantewinkels 6

7

aan de kaaien. Keer terug naar

en een lange aaneenschakeling van vooral

8 . Bij de juwelenwinkel van Nadine Wijnants sla je

linksaf naar de kaaien, waar je via de trappen de wandelpromenade 9

langs de Schelde

bereikt. Hier heb je een prachtig uitzicht over het water en de linkeroever. Stil hier je honger
10 of kies voor de authentieke charme van De Kleine Zavel 11 . Op de Sint-Jansvliet 12 14

kun je afdalen naar de voetgangerstunnel 13 die onder de Schelde naar de linkeroever leidt.
Sla links de Hoogstraat in. Galerie De Zwarte Panter 15 brengt altijd eigenzinnige maar
boeiende tentoonstellingen van kunstenaars. De winkels in de Hoogstraat zijn ook op zondag
open. Het smalle straatje rechts brengt je naar Museum Plantin-Moretus 16 . Hier zie je de
oudste drukpersen van de wereld. Blijf op de Vrijdagmarkt 17 even plakken voor de lunch of
een drankje 18 19 . Het straatje naast Bar 2 leidt naar de Steenhouwersvest, waar heel wat
originele winkels 20 21 22 een hip publiek lokken. Volg de straat naar links tot aan het
Modepaleis van Dries Van Noten 23 . Hier toont de Belgische ontwerper zijn prachtige
ontwerpen in een magnifiek en authentiek gebouw. Rechts begint de Nationalestraat, waar
het ModeMuseum 24 en Copyright 25 de toon van de straat zetten: trendy, stijlvol en chic.
Bij Mint is het heerlijk toeven voor high tea of lunch 26 . Shop in de vele prachtige boetieks
en conceptstores 27 28 29 30 31 32 33 . Stop nog even voor huisgemaakt gebak en
een lekkere koffie 34 . Na je winkeltocht kun je rechts afslaan in de Steenbergstraat voor een
Italiaans getint hapje 35 of om uit te rusten op het Sint-Andriesplein, dat nog de oude
authentieke, volkse sfeer van deze fijne buurt ademt.
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1 KLOONIES - ETEN & DRINKEN

Kloonies kreeg zijn klinkende naam door de samenvoeging van Kloosterstraat en George
Clooney, omdat de eigenaar een beetje op hem lijkt. Hier drink je geen Nespresso, maar een
romige cappuccino. Lunch met originele broodjes, maaltijdsalades of soep. De porties zijn
royaal voor een zacht prijsje. Bij mooi weer is het heerlijk toeven op 'de koer' achteraan.
kloosterstraat 183, www.facebook.com/kloonies, wo-zo 10.00-19.00 , € 8, bus 30 of 34 sintmichielskaai
2 FIVE FRIDAYS - SHOPPEN

Bij Five Fridays staat het weekend altijd een beetje voor de deur. De eigenares Paula is een
Finse en dat voel je in haar kledingwinkel, die bulkt van de Scandinavische mode met hippe
labels als Samsoe Samsoe, Cheap Monday en R/H. Er hangen geregeld tweedehands
accessoires en interieurspullen in haar winkel die ook te koop zijn.
kloosterstraat 181, www.fivefridays.be, di & do-zo 11.00-18.00, bus 30 of 34 sint-michielskaai
3 REWIND - SHOPPEN

Rewind heeft een uniek concept: alles draait om ecodesign en hergebruik. Veel bestaande
voorwerpen gecombineerd met creatieve, vernieuwende ideeën van designers. Zoals een
jerrycan die is omgetoverd tot een reistrolley. Om de hoek in de Kloosterstraat (op nr. 87) vind
je Play, een fantastische kinderwinkel van dezelfde eigenaars. Ook hier staat duurzaamheid op
de eerste plaats. Je vindt er speelgoed dat niet van plastic gemaakt is, hippe kleren en toffe
interieurspullen om een kinderkamer op te fleuren, allemaal met een supermooi design.
zuidpool arsenaal, riemstraat 27, www.rewinddesign.be, wo-za 11.00-18.00, di & zo
13.00-18.00, bus 30 of 34 scheldestraat
4 HUIS VAN ROOSMALEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Huis van Roosmalen, op de hoek van de Sint-Michielskaai en de Goedehoopstraat, is in
1985 ontworpen door de Belgische architect Bob van Reeth. De postmodernistische stadsvilla
zorgde ervoor dat de verwaarloosde Scheldekaaien weer gewaardeerd werden als
woongebied en zette de toon voor een nieuw type architectuur in Antwerpen. Het
karakteristieke, zwart-wit gelaagde gebouw is samen met het eveneens door Van Reeth
ontworpen Zuiderterras iconisch geworden voor het stadsgezicht van Antwerpen.
goedehoopstraat 1, bus 30/34 sint-michielskaai

verder ligt Komono by YOUR. Hier shop je mooie horloges en hippe zonnebrillen van
Belgische makelij.
kloosterstraat 90, www.your-antwerp.com, di-za 10.00-18.30, zo 13.00-18.30, bus 30 of 34
sint-michielskaai
6 CHRISTEL DAUWE COLLECTION - SHOPPEN

Kerstfans kunnen heel het jaar door hun hart ophalen bij Christel Dauwe Collection. Je koopt
er exclusieve kerstdecoratie, antieke verlichting en vintage versierjuwelen. Je scoort er
pareltjes van kerstversiering die je nergens anders vindt.
kloosterstraat 78, www.antiques-ornaments.com, wo, do & za 10.00-18.00, vr 13.00-18.00, zo
14.00-18.00, tram 4 of 8 sint-andries
7 LOFT STYLES - SHOPPEN

Bij Loft Styles verkopen ze antiek, vaak in industriële stijl, maar de eigenaars maken ook zelf
meubels en decoratie-artikelen uit oude vliegtuigonderdelen. Een koffietafel van een
vliegtuigmotor, een bureau dat eigenlijk een vleugel was, etcetera. Kortom: meubels met een
verhaal.
kloosterstraat 79, www.loftstyles.eu, wo-zo 13.00-18.00, tram 4 sint-andries
8 VIAR - SHOPPEN

Verscholen tussen de antieke en tweedehandsmeubels, vind je achteraan in de winkel ook
een rekje vintage kledij, schoenen en tassen. Fashionista’s lopen geregeld binnen bij Viar
omdat er altijd wel pareltjes te vinden zijn voor lieve prijzen. Loop – als je dan toch in de
Kloosterstraat bent – ook even binnen bij conceptstore The Recollection (op nr. 54). Je vindt er
onder andere interieurobjecten van Piet Hein Eek, servies van Jars en beautyproducten van
Aesop.
kloosterstraat 65, za-zo 14.00-18.00, tram 4 sint-andries
9 WANDELPROMENADE LANGS DE SCHELDE - LEUK OM TE DOEN

Geniet van het feit dat Antwerpen aan het water ligt en flaneer over de wandelpromenade
langs de Schelde. Een romantische wandeling voor twee, een boek lezen op de comfortabele
banken, door een verrekijker loeren naar de linkeroever of gewoon kijken naar het deinende
water en de vrachtboten die naar de haven varen... Pure ontspanning!
ernest van dijckkaai / steenplein, bus 30 of 34 sint-jansvliet

5 YOUR - SHOPPEN

Als je niet zo'n shopper bent, is YOUR helemaal je ding: slechts één winkel en je wandelt van
top tot teen in het nieuw naar buiten. Natuurlijk ga je ook van YOUR houden als je juist wel
gek bent op winkelen. Ze verkopen hier álles wat je hartje begeert. In deze conceptstore vind
je de nieuwste merken, een parfumafdeling en zelfs een kapper! Een tip: een paar huizen
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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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