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OVER DE ROUTE

Ontdek drie compleet verschillende werelden in één wandeling: de Joodse wijk, een
multiculturele volkswijk en een woonwijk met chic vastgoed. Tip: ga met de fiets, want de
straat die je van Borgerhout naar Zurenborg brengt is minder mooi. Trek anders een aparte
middag uit om de Cogels-Osylei te bezichtigen en daarna uit te blazen in een van de gezellige

Start je wandeling bij het Centraal Station 1

en kijk dieren in de Zoo of bij Aquatopia 2 .

Loop richting de Keyserlei waar Juwelier Slaets 3

je tegemoet blinkt. Vervolg je weg

richting Frankrijklei en bewonder rechts de Vlaamse Opera 4 . Informeer of je nog een
kaartje kunt krijgen voor een voorstelling. Wandel via de Keyserlei naar de Quellinstraat, voor
een lunch 5 . Vervolg daarna je weg richting Stadspark 6 . Loop door de Quinten Matsijslei
en sla linksaf in de Korte Herentalsestraat, die overgaat in de Schupstraat. Ga daarna links in
de Hoveniersstraat om de kleine synagoge 7

te bezichtigen tussen alle kantoorgebouwen.

restaurants aan de Dageraadplaats.

Via de Rijfstraat en de Vestingstraat kom je bij het Diamonds and Jewellery Center 8

DE WIJKEN

het barst van de juwelenwinkeltjes. Vervolg je weg door de Pelikaanstraat en rechts de Lange

De wijk rond het Centraal Station is het hart van de diamanthandel, niet alleen van

Kievitstraat in om de koosjere keuken te proeven 9 . Loop terug en ga naar het Kievitplein

Antwerpen, maar van de hele wereld. Hier woont de grootste concentratie orthodoxe joden
van Noord-Europa. De wijk wordt weleens het ‘Jeruzalem van het Noorden’ genoemd. Het
Joodse zakeninstinct heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van Antwerpen als

om uit te rusten onder de baobabs 10 . Op de hoek van de Van Immerseelstraat kun je

handelsstad. De Diamantwijk grenst aan Zurenborg, Chinatown en Borgerhout.

Moretuslei, een van de belangrijkste verkeersassen van de stad. Neem de volgende straat

Borgerhout is momenteel de meest up-and-coming wijk van Antwerpen en ligt tussen
Diamant, Zurenborg en Deurne. De huizenprijzen zijn er lager dan in veel andere buurten,
waardoor er steeds meer jonge mensen komen wonen. Het is de kleurrijkste buurt van
Antwerpen, met een volkse en creatieve sfeer. Het multiculturele karakter trekt jonge
koppels, kunstenaars en gezinnen aan. Het is zo’n buurt waar je bij de Turkse groenteboer, de
Marokkaanse kruidenier en de viswinkel je boodschappen haalt en waar kinderen met
stoepkrijt op straat spelen. Voortdurend openen er nieuwe hippe tentjes, met als grote
gemene deler: volks.

waar

Afrikaanse stoffen kopen 11 en lunchen 12 . Loop door en ga linksaf op de Plantin &

links voor de lekkerste kaastaart van Antwerpen 13 . Vervolg je weg door de
Borgerhoutsestraat, sla linksaf in de Kroonstraat en rechts voor de Zonstraat. Dit is
Borgerhout; de meest kleurrijke en volkse buurt van Antwerpen. Drink op het Moorkensplein
een pintje in Café Mombasa 14 . Rust uit op een bankje bij het Districtshuis 15 , reserveer bij
Bistrot Miro 16 en ga voor een koffie naar Mokkakapot 17 . Nu wandel je richting Zurenborg
door de Sergeyselsstraat. Steek de Plantin & Moretuslei over en loop verder door de
Notteboomstraat. De Dageraadplaats is de perfecte stopplaats voor een terrasje 18 19 20

Waar nu de wijk Zurenborg is, was honderd jaar geleden vrijwel niets, alleen wat boerderijen
en weilanden. De naam stamt nog uit die tijd, want door frequente overstromingen was de

21 . Via de Arendstraat kom je uit in de Grotehondstraat voor Dôme (24 en leuke winkels 22

grond te verzuurd om vruchtbaar te zijn. Dankzij het openbaar vervoer is er een woonwijk
ontstaan. Tegenwoordig is Zurenborg een geliefde plek om te wonen voor gezinnen. Er heerst
een gevoel van verbondenheid. De Dageraadplaats is het centrum van de buurt. Je vindt hier

terecht, waar je Marokkaans 25 of Chinees 26 kunt tafelen. Loop onder het spoor door. Je

trouwens ook het duurste en mooiste stukje vastgoed van de stad: in de prachtige belleépoquestraat Cogels-Osylei.

WEINIG TIJD

Centraal Station + Cogels-Osylei + Terrasjes doen op de Dageraadplaats + Zeno X
Kunstgalerij + Koffie bij Mokkakapot

23 . Via de Grotehondstraat kom je links in de Kleinehondstraat en dan weer in de Draakstraat

bent nu op het Tramplein 27 . Ga voor je de statige Cogels-Osylei in. Op het ronde pleintje sla
je rechts de Van Merlenstraat in naar de prachtige hoekwoningen De Vier Seizoenen 28 . Heb
je gereserveerd bij The Jane 29 ? Loop dan nog even door naar dit upscale restaurant in de
nieuwste wijk van Antwerpen, ’t Groen Kwartier.

1 CENTRAAL STATION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Architect Delacenserie ontwierp eind 19e eeuw het Centraal Station en hij heeft zich daarbij
helemaal laten gaan. De hal lijkt wel een Italiaans palazzo, de vroegere wachtruimte (nu
cafetaria) heeft iets weg van een balzaal in Versailles en de enorme perronoverkapping van
staal en glas is een meesterwerk. De moderne uitbreiding heeft nog extra flair toegevoegd
aan dit gebouw. Het station werd ondertussen meermaals uitgeroepen tot het mooiste ter
wereld en is z’n bezoekje dus meer dan waard.
koningin astridplein 27, tram 2, 6 9 of 15 diamant
2 ZOO/AQUATOPIA - LEUK OM TE DOEN

Dierenliefhebbers halen hun hart op in de Zoo. Het aparte van deze Zoo is dat hij midden in de
stad ligt, pal naast het Centraal Station. Toch krijg je het gevoel ver van de stadsdrukte
verwijderd te zijn. Of het nu de koddige pinguïns in het koude Vriesland zijn of de Afrikaanse
olifanten en giraffen in hun eigen Egyptische tempel, ze stelen ongetwijfeld je hart. Aan de
andere kant van het plein trekken duizenden gevinde vrienden rustig hun baantjes in
Aquatopia.
koningin astridplein 26, www.zooantwerpen.be, www.aquatopia.be, dagelijks vanaf 10.00, zie
website voor sluitingstijden, entree € 22,50, € 17,50 voor kinderen, tram 2, 6, 9 of 15 diamant
/ tram 3 astrid
3 JUWELIER SLAETS - SHOPPEN

Juwelier Slaets bestaat al meer dan een eeuw en is al zestig jaar een gevestigde naam in
Antwerpen. In de twee winkels vind je schitterende juwelen en horloges. Hogere prijsklasse,
maar kijken kost natuurlijk niets.
de keyserlei 42 & 46-48, www.slaets.eu, ma-za 9.30-12.30 & 13.30-18.00, tram 2, 6, 9 of 15
diamant
4 VLAAMSE OPERA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Vlaamse Opera werd begin 20e eeuw gebouwd in neobarokstijl als tegenhanger van de
Bourlaschouwburg waar in die tijd Franse Opera werd uitgevoerd. Het imposante gebouw
met zuilen en statige trappen brengt je helemaal terug in de tijd. Sinds de renovatie in 2004 is
de opera uitgerust met de nieuwste, moderne technieken. Koop er tickets voor een
steengoede opera- of balletvoorstelling.
frankrijklei 1, www.operaballet.be, di-za 11.00-18.00, tram 3, 5, 9 of 15 opera
5 ESCOBAR - ETEN & DRINKEN

In een niet al te gezellige straat tref je het übergezellige lunchtentje Escobar. Uitbaters Koen
en Vicky zijn erin geslaagd om een breed publiek te lokken met hun originele koffies, rijkelijk
gevulde broodjes en home made taarten. Je kunt er 's ochtends vroeg al terecht om wakker
te worden met een ontbijt. Kom in de zomer zeker ook genieten in hun fijne zonovergoten
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stadstuintje.
quellinstraat 32, www.koffieenlunchescobar.be, ma-zo 7.30-18.00, € 13,50, tram 3, 5, 9 of 15
opera
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6 STADSPARK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

colofon

Rustig op een bankje zitten, joggen, vanaf de romantische brug in de vijver turen of met de
kinderen naar de speeltuin: het Antwerpse Stadspark heeft voor ieder type wat wils. Het park
maakte vroeger deel uit van de 16e-eeuwse stadswal en werd in de 19e eeuw opnieuw
aangelegd door architect Keilig in de stijl van de Engelse landschapsarchitectuur.
tussen rubenslei, quinten matsijslei en van eycklei, tram 2, 6, 9 of 15 plantin / bus 16 of 20
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rubenslei
7 PORTUGESE SYNAGOGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

NAME

Midden in de diamantbuurt staat een kleine Portugese synagoge van de Sefardische joodse
gemeenschap. Het pand is omringd door hoge kantoorgebouwen en lijkt een poppenhuisje.

Marie Monsieur

Het heeft bijna iets schattigs. Een plaquette herinnert echter aan een zwarte bladzijde uit de
geschiedenis: in 1981 was de synagoge doelwit van een bomaanslag. Sindsdien zijn de
veiligheidsmaatregelen verscherpt en ze zijn tot op de dag van vandaag van kracht gebleven.

Vincent van den
Hoogen,

Photography

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

hoveniersstraat 31, niet geopend voor publiek, tram 2, 6, 9 of 15 diamant

LAATSTE UPDATE

8 DIAMONDS AND JEWELLERY CENTER - SHOPPEN

2016-09-15 09:46:48

In het Diamonds and Jewellery Center in het Centraal Station en onder de stationsbogen in de
Pelikaanstraat vind je veel juwelierszaken. Het is echt ongelooflijk hoeveel 'bling bling' je op
een paar honderd meter tegenkomt. Veel zaken zijn in handen van Georgische Joden, houd er

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.

rekening mee dat die op zaterdag wegens de sabbat gesloten zijn.
pelikaanstraat, openingstijden variëren per winkel, tram 2, 6, 9 of 15 diamant
9 HOFFY’S - ETEN & DRINKEN

LOCAL

De gebroeders Hoffman toveren iedere dag zo’n honderd koosjere gerechten uit hun
koksmuts in restaurant Hoffy’s. Dit is dé plek om meer te weten te komen over de Jiddische
traditionele kookkunst. De broers vinden het zeker en vast leuk om uitleg te geven bij een
typisch gerecht als gefilte fisj.

5

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.

lange kievitstraat 52, www.hoffys.be, zo-do 10.00-22.00, vr 10.00-15.30, € 28, tram 2, 6, 9 of
15 plantin / bus 21 lange kievitstraat
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