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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.00 km)

’T NOORD & ’T EILANDJE

Ben je van plan om de musea MAS en Red Star Line aan het einde van de route te bezoeken?

OVER DE ROUTE

bezoek aan de binnenplaats van de Sint-Pauluskerk 1 . Loop door de Nosestraat langs

Deze wandeling is heel divers, met de jachthaven en de opkomende wijken Dam en
Seefhoek. De route is vrij lang en omdat de buurt pas sinds enkele jaren aan het opleven is,
zijn niet alle straten even mooi. De jachthaven is de perfecte plek voor een hapje of een
drankje. Op zondagmiddag is het hier extra gezellig. In de winter kun je Park Spoor Noord
beter overslaan, omdat er dan weinig bedrijvigheid is.

Start dan ’s ochtends vroeg of loop de route in omgekeerde volgorde. Begin in Noord met een

Amadeus 2

richting de Sint-Paulusplaats waar je vintage design 3

ontdekt. Steek over en

volg de Oudemansstraat. Ga rechts in de Verversrui. De rode lichtjes kondigen de rosse buurt
aan. Bewonder hier ook de vernieuwing: Villa Tinto 4

is daar een resultaat van. Vlak bij het

Falconplein

DE WIJKEN

vind je Bar Buenos Aires, waar je de lekkerste empanada’s eet 5 . Loop door en steek de

rosse buurt, is voorbij. Het plein is vernieuwd en de wijk is veel aangenamer geworden,
waardoor nu ook Antwerpenaren en toeristen ervan kunnen genieten. Het is een

Schelp 7 . Loop een stukje terug en shop op de Paardenmarkt 8

De tijd dat je in het Schipperskwartier zeebonken tegen het lijf liep, op zoek naar vertier in de

multiculturele buurt en de straat met de meisjes van plezier is er nog steeds, maar voor
Antwerpenaren is dit een straat als alle andere.
De wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek werden jarenlang gescheiden door een oud,
afgeleefd spoorwegterrein. Toen dit enorme terrein vrijkwam, besloot de stad het te
gebruiken voor de aanleg van een groot, groen en open landschapspark. Sinds de opening van
Park Spoor Noord in 2009 hebben Antwerpenaren het in hun hart gesloten. Het is
uitgegroeid tot de tuin van Antwerpen, waar het in de zomer goed toeven is. In deze
multiculturele wijk komen steeds meer jonge gezinnen wonen.
Het noorderlijker gelegen Eilandje is de oudste havenbuurt van Antwerpen. In de 18e en 19e
eeuw was hier een bloeiende haven. Na uitbreiding van de haven richting het noorden
verdween ook de bedrijvigheid uit de wijk. Bewoners trokken weg en de buurt was
decennialang verlaten. De opening van de jachthaven in het Willemdok in 2000 was de start
voor een volledig nieuwe wijk. Steeds meer trendy clubs, leuke eetadresjes en dure
appartementen zorgen voor een opwaardering van de buurt, met het MAS als kers op de
taart. Gegoede Antwerpenaren vinden er hun droomwoning met uitzicht over het water. De
lege pakhuizen, verlaten kades en afgebladderde muren van schipperscafés roepen nog

Oude Leeuwenrui over voor een koffie of een sapje 6 . Volg je weg rechts naar viswinkel De
en drink een latte bij 9 .

Via de Hessenbrug kom je bij het mooie Hessenhuis 10 . Loop door en bewonder de boten in
de jachthaven 11 . Waan je in een Franse havenstad 12 en vervolg de route richting Park
Spoor Noord voor een middag in het park. Dat is vooral een aanrader tijdens de lente- en
zomermaanden, blijf in de winter maar gezellig in de havenbuurt rondhangen. Langs de
Londenstraat en de Binnenvaartstraat kom je rechts in de Kempenstraat en wat verder aan
het Asiadok Zuidkaai terecht. Loop onder de Noorderlaan door richting de Bredastraat voor
een drankje in een bruine kroeg 13 . Loop een stukje terug en wandel via Hardenvoort naar
Caravan 14 om uit te rusten en te lunchen. Geniet van het groen 15 , zon in een van de
strandstoeltjes 16 of picknick op het grasveld 17 . Via de Ellermanstraat en de Italiëlei kom je
terug op ’t Eilandje. Op de Londenbrug stap je op de Flandria voor een boottochtje 18 .
Linksaf in de Nassaustraat zit je goed voor een bakje koffie 19 . Een frisse pint drink je bij
Batavier 20 . Pak daarna een hamburger 21 met zicht op het Museum aan de Stroom 22 .
Of loop – tot 22.00 uur – gratis naar de bovenste verdieping van het MAS voor het

steeds een gevoel van het voormalige havenleven op. ’t Eilandje is dan ook een mooie mix
van nieuwe initiatieven en oude sentimenten.

fenomenale uitzicht vanaf het dakterras. Dineren en van het uitzicht genieten kan ook bij 23 .

WEINIG TIJD

oud pakhuis gerenoveerd tot stadsarchief. Neem een pauze bij restaurant De Kaai 27 . Snuif

Park Spoor Noord + Restaurant Veranda + Atelier Solarshop + Uitzicht op ’t MAS +
Espressobar Broer Bretel

Flaneer over de boulevard langs eettentjes 24 25 . Mis vooral het FelixArchief 26 niet, een

geschiedenis op in het Red Star Line Museum 28 en ontdek de lichtjes van de Schelde 29 .

1 SINT-PAULUSKERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In 1968 werd de gotische Sint-Pauluskerk getroffen door een brand. Met gevaar voor eigen
leven redden de parochianen, onder wie veel hoertjes uit de nabijgelegen rosse buurt, de
kunstwerken uit het vuur. De kerk is gelukkig gerestaureerd. In deze voormalige kloosterkerk
zie je bijzondere kunstwerken van bekende Antwerpse kunstenaars als Rubens, Van Dyck en
Jordaens. De tuin naast de kerk voelt aan als een geheime plaats tussen de grote beelden en
nodigt uit tot bezinning.
veemarkt 13, www.topa.be, apr-nov dagelijks 14.00-17.00, entree gratis, tram 7 klapdorp
2 AMADEUS - ETEN & DRINKEN

Amadeus is hét spareribrestaurant van Antwerpen. Rood-wit geblokt zeil op de tafels, glas in
lood en veel spiegels bepalen het interieur. Wijn drink je hier per centimeter. Eet voor nog
geen 15 euro zoveel ‘ribbekes’ als je maar op kunt, mét je handen. Bestek is hier geen must.
sint-paulusplaats 20, www.amadeusspareribrestaurant.be, ma-do 18.30-23.00, vr-zo
18.00-23.30, € 15, tram 7 klapdorp
3 SECOND LIFE - SHOPPEN

Zet je zonnebril maar op als je binnenstapt bij Second Life, want de bonte verzameling spullen,
meubels en kleding is oogverblindend. In deze retrowinkel worden tweedehands spullen uit
de fifties, sixties en seventies verkocht, maar alle kleding is nieuw. De prijzen zijn helaas
aangepast aan de 21e eeuw, maar laat dat je snuffelplezier niet vergallen.
keistraat 1, www.retrowinkelsecondlife.webs.com, wo & za 12.30-19.00, tram 7 sintpietersvliet
4 VILLA TINTO - LEUK OM TE DOEN

Het Antwerpse stadsbestuur besloot een paar jaar geleden om ‘de straatjes van plezier’ wat
aangenamer te maken. Villa Tinto is het stralende voorbeeld van deze vernieuwingsoperatie.
Dit luxe bordeel is ontworpen door Quinze & Milan. Dit designerduo koos voor een
hypermodern, strak en veilig ontwerp.
verversrui 17, tram 7 klapdorp
5 BAR BUENOS AIRES - ETEN & DRINKEN

Bij de exotische Bar Buenos Aires kun je terecht voor empanada’s, en die zijn – geloof ons –
om je vingers bij af te likken. De eigenaar werd verzot op dit comfortfood tijdens z’n
backpackerstrip door Zuid Amerika. Eenmaal terug maakte hij z’n droom waar en opende hij
z’n eigen bar. Naast dit no-nonsense restaurantje ligt Bar Lucy, een tof café om de avond af te
sluiten.
koepoortbrug 3, www.barbuenosairesantwerp.wordpress.com, di-zo 11.00-22.00, tram 7
klapdorp

Deze route is van

3

4

6 MAONA - ETEN & DRINKEN

Voor een smeuïge yoghurt met fruit of een snelle koffiestop moet je bij Maona zijn. Een
gezellige koffie- en sapbar die in een klein hoekpand huist. Je drinkt hier niet zomaar een
‘bakje koffie’, eigenaar Pieter heeft onlangs zijn eigen koffie- en theelabel Café Couture
gelanceerd.
schoonbekeplein 23, www.maona.info, ma-vr 7.30-16.00 (zomer: 17.00) za 9.30-16.00, € 3,
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7 CHEZ RINI - ETEN & DRINKEN

Verborgen achter viswinkel De Schelp vind je het gezellige visrestaurant Chez Rini. Je kiest
verse vis uit de ‘koeltoog’ van de winkel en de chef maakt hem voor je klaar. Geen nood als je
niets van vis weet; er is ook een menukaart. Loop hier zeker eens binnen, want de prijzen zijn
scherp en niet alle Antwerpenaren kennen dit topadresje.
oude leeuwenrui 56, www.deschelp.be, di-zo 11.30-21.30, € 21, tram 7 klapdorp
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Marie Monsieur
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8 OUTLET FACTOR - SHOPPEN

Vincent van den
Hoogen,

Heb je een voorkeur voor mooie merkkleding, maar zit je iets te krap bij kas? Outlet Factor
helpt je uit de nood. Aan inrichting hebben ze hier geen tijd en geld besteed, maar de rekken
op een oppervlak van 300 m2 hangen vol met merken als Essentiel, D&G, Filippa K en nog

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

veel meer. Aanvallen!
paardenmarkt 26-28, www.outletfactor.be, di-za 10.00-18.00, zo 12.00-18.00, bus 17, 30 of 34
paardenmarkt
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9 MADEMOISELLE MOUSTACHE - ETEN & DRINKEN

Mademoiselle Moustache is niet zo’n dertien-in-een-dozijn-koffietentje. In deze kleurrijke
hotspot drink je op oude schoolstoeltjes je ‘bounty latte’ of ‘Super Mario’ met smarties, room
en karamel. En elke dag is er verse taart. Een aanrader!
paardenmarkt 21, www.facebook.com/mademoisellemoustache, ma-vr 10.00-18.00, zo
11.30-18.00, € 3, bus 17, 30 of 34 paardenmarkt
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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.
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