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OVER DE ROUTE

In deze wandeling moet je veel trappen op en af. Als je niet goed ter been bent, kun je het
eerste deel van de wandeling beter overslaan (tot nummer 18) of deze wandeling helemaal
niet lopen. De straten rondom Hollywood Road en Tai Ping Shan Street zijn allemaal
interessant. Dwaal daar gerust van de route af om alle artistieke winkels, galeries, cafeetjes
en restaurants te ontdekken.

DE WIJKEN

Tijdens de eerste jaren van de Britse kolonie waren Sheung Wan, Sai Ying Pun en Kennedy
Town drie belangrijke wijken. In Sheung Wan werd in 1841 in Possession Street het eerste
Britse kamp opgezet. Tijdens de ontwikkeling van Hongkong in de jaren 50 en 60 van de 20e
eeuw waren deze gebieden onderontwikkeld en dus niet langer in trek. Toen woonden hier
vooral de armste inwoners van Hong Kong Island. Dit werd mede veroorzaakt door de slechte
verbindingen met de andere delen van Hong Kong Island en met Kowloon.
Sinds de eeuwwisseling zijn Sheung Wan en Sai Ying Pun echter veel populairder geworden.
De lagere huren en plannen voor het uitbreiden van het metronetwerk hebben ertoe geleid
dat deze gebieden zich steeds meer zijn gaan ontwikkelen. Sheung Wan staat nu bekend om
de vele hippe bars en winkeltjes en Sai Ying Pun wordt gezien als een walhalla voor
foodlovers. De wijken trekken nu vooral jonge mensen aan. Sommige delen van deze wijken
zijn echter nog steeds doordrenkt met tradities. Zo vind je in Sheung Wan nog volop
winkeltjes gericht op de Chinese geneeskunde en cultuur. De inwoners van dit gedeelte zijn
nu nog vooral ouderen die goedkoop huren, maar je ziet dat jonge gezinnen en expats zich

Neem bij MTR Sheung Wan exit A1 en sla rechtsaf Man Wa Lane in 1 . Ga aan het eind
rechts en neem dan de tweede links. Op de kruising van Hillier en Jervois St zit 2 . Loop
verder door Hillier St 3 . Ga bij Queen’s Rd Central rechts voor 4 , maar links voor de route.
Ga na de bocht rechts de trap op en sla rechtsaf bij Shing Wong St. Ga de trappen op tot
Staunton St voor 5

en loop dan nog verder omhoog 6 . Bovenaan ga je links. Steek over bij

het stoplicht, sla rechtsaf en loop omhoog 7 . Ga terug over Caine Rd en volg die tot je bij
een park rechts trappen af kunt. Ga links voor 8
9

en vervolg de trappen tot Hollywood Road

10 . Tegenover de tempel ga je verder naar beneden en neem de eerste straat links 11 .

Ga in Upper Lascar Row de eerste straat links, dan de tweede rechts naar Deadend 12 . Loop
terug langs het park en ga linksaf Tai Ping Shan St in 13 14 . Loop door, de trappen af 15 .
Ga na de tempel rechts en dan links naar het park 16 . Voor de route ga je rechts op
Hollywood Road 17 en dan links Possession St in 18 19 . Aan het eind links zit 20 , maar
de route gaat naar rechts en meteen links (Bonham St). Aan het eind ga je rechts 21 en dan
links tot 22 23 . Loop terug langs de Wet Market en ga Wing Lok St in 24 . Op de kruising
met Des Voeux Rd ga je links en meteen weer links. Loop door de tuin 25 naar Queen’s Rd
West. Ga daar rechts en volg de weg. Na de flauwe bocht zit 26 . Volg de scherpe bocht naar
links 27 . Sla rechts Eastern St in en steek de drukke weg over 28 . Loop terug en steek
Queen’s Rd over, daarna ga je rechts 29 . Vervolg je weg door First St en ga linksaf Western
St in. Neem de tweede rechts: Third St. In de eerste zijstraat rechts zit 30 . Loop verder door
Third St en sla rechtsaf bij Kwong Fung Lane. Aan het eind ga je links Queen’s Rd West op,

steeds meer in dit deel van de stad gaan vestigen.

die je zo’n 5 minuten volgt. Neem de vierde afslag links: Belcher’s St. Volg deze tot voorbij de

Kennedy Town is de minst ontwikkelde wijk van de drie, maar is aan een inhaalslag bezig.
Door het nieuwe metrostation en het uitzicht op zee verhuizen steeds meer locals en expats
naar dit gebied. De lagere huur maakt het ook voor beginnende horecaondernemers
aantrekkelijk om hier hun eerste café of restaurant te openen.

bomen en sla linksaf (Li Po Lung Path). Ga de heuvel op en linksaf bij het bord naar de tempel

WEINIG TIJD

Cat street + Man Mo Temple + PMQ + Teakha + Tramritje

31 . De route gaat rechtsaf, de trappen af en bij de roltrap naar rechts. Neem de lift naar

beneden en sla linksaf Rock Hill St in. Ga de eerste links en meteen rechts Forbes St in naar
32 . Loop een stukje terug naar Davis St 33 en volg deze tot het water 34 . Sla rechtsaf 35 .

Ga weer rechts bij Smithfield tot de eerste zijstraat 36 .

1 MAN WA LANE - LEUK OM TE DOEN

De zegelstempel van de karakters van de naam van de eigenaar is van oudsher de
handtekening van de Chinezen, die nog steeds wordt gebruikt om officiële documenten te
ondertekenen. De meeste zegelstempels worden gemaakt van steen, waar de karakters in
kalligrafie in worden gegraveerd. Man Wa Lane staat ook wel bekend als ‘Stempellaan’,
omdat hier veel kraampjes zijn die stempels maken en verkopen. Je hebt de keuze uit
traditionele Chinese zegelstempels of moderne rubberen stempels met andere afbeeldingen.
man wa lane, sheung wan, kraampjes dagelijks 10.00-18.00, mtr sheung wan exit a1
2 DIMSUM SQUARE - ETEN & DRINKEN

Voor betaalbare, goede dimsum moet je bij Dimsum Square zijn. Rond lunchtijd kan het druk
zijn, dus zorg dat je vroeg bent. De BBQ pork bun is een aanrader, vooral omdat het vlees in
een krokant broodje wordt geserveerd in plaats van in het gebruikelijke deeg.
27 hillier street (ingang in jervois street), sheung wan, ma-vr 10.00-22.00, za-zo 8.00-22.00,
dimsum hk $16-33, mtr sheung wan exit a2
3 BREW BROS COFFEE - ETEN & DRINKEN

Brew Bros Coffee is een Melbourne style koffiebar. Niet vreemd, want het koppel dat dit
tentje leidt, heeft elkaar in de Australische stad ontmoet. Ook de koffie wordt gezet met
bonen van down under. Een aanrader is hier de filterkoffie, die met veel zorg en precisie voor
je wordt gezet. Ben je geen koffieliefhebber, probeer dan de chai latte. Behalve op maandag
kun je hier elke dag terecht voor een goed ontbijt of een lekkere lunch.
lg/f, 33 hillier street, sheung wan, fb brewbroscoffee, di-zo 8.00-18.00, koffie hk $32, mtr
sheung wan exit a2
4 HERBAL TEA SHOP - LEUK OM TE DOEN

In het moderne Hongkong zijn traditionele Chinese geneeswijzen nog steeds onderdeel van
het dagelijks leven. Probeer bij de Herbal Tea Shop eens de gwailinggou, een soort
gelatinepudding van schildpaddenschild. Hongkongers zweren erbij, omdat dagelijkse
consumptie zou leiden tot een goede gezondheid.
275 queen’s road central, sheung wan, dagelijks 7.00-19.00, soms andere tijden, hk $35, mtr
sheung wan exit a2
5 PMQ - LEUK OM TE DOEN

Houd je van oude gebouwen en creatieve winkeltjes? Dan ben je bij PMQ aan het goede
adres. In 1889 huisde hier de eerste school met westers onderwijs. Tegenwoordig biedt het
plaats aan meer dan honderd jonge creatieve ondernemers. Je vindt hier verschillende
galeries, pop-up stores, boetieks met aparte sieraden en bijzondere kleding, studio’s van jonge
ontwerpers en winkeltjes met woondesign. Ook zijn er fijne koffiebars en lunchtentjes.
35 aberdeen street, central, www.pmq.org.hk, dagelijks 7.00-23.00, mtr sheung wan exit a2
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6 COMMON GROUND - ETEN & DRINKEN

Common Ground is de bijzondere samenwerking tussen de tweelingbroers van Twin Kitchen,
twee foodies die zijn opgegroeid in deze buurt, en de broers van Protest Design, een hip
lifestylemerk. Het resultaat is een knus koffiecafé annex winkeltje met accessoires als
horloges en zonnebrillen. Common Ground is populair bij de locals. Tip: neem je koffie to go
en drink hem op op een van de trappen direct naast het café.
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g/f, 19 shing wong street, central, fb commongroundhk, ma-vr 11.00-19.00, za-zo 10.00-19.00,
thee hk $32, mtr sheung wan exit a2
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7 DR. SUN YAT-SEN MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Sun Yat-sen was een Chinese revolutionair en de grondlegger van de Republiek China. Hij
bracht een deel van zijn jeugd door op Hawaii. Na zijn terugkeer in China raakte hij er steeds
meer van overtuigd dat China moest moderniseren en een republiek moest worden, naar
Amerikaans model. Na zijn studie geneeskunde in Hongkong ging hij zijn overtuigingen meer
en meer propageren en kreeg hij uiteindelijk steeds meer bijval. In het Dr. Sun Yat-sen
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Museum kom je meer te weten over zijn relatie met Hongkong.
7 castle road, mid-levels, central, hk.drsunyatsen.museum, +852()-23676373, ma-wo & vr
10.00-18.00, za-zo 10.00-19.00, entree hk $10, wo gratis, mtr sheung wan exit a2 of central
exit d
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8 HONG KONG MUSEUM OF MEDICAL SCIENCES - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Hong Kong Museum of Medical Sciences leer je meer over de raakvlakken en
verschillen tussen de Chinese en westerse geneeskunde. Erg interessant is de
tentoonstelling over de SARS-epidemie van 2003.
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2 caine laine, mid-levels, central, www.hkmms.org.hk, di-za 10.00-17.00, zo 13.00-17.00,
entree hk $20, mtr sheung wan exit a2
9 MAN MO TEMPLE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

LOCAL

De Man Mo Temple uit 1847 wordt veelvuldig gebruikt door de locals om te bidden tot de god
van de literatuur (Man) en de god van de oorlog (Mo). Ouders hopen dat dit tot schoolsucces
leidt bij hun kinderen. Er komen ook veel studenten bidden. Aan het plafond hangen spiralen
wierook; de rook daarvan brengt de gebeden naar de goden.
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ANNEMARELLE VAN SCHAYIK

Annemarelle, een echte New Territories gwaimuih (een
jonge internationale vrouw), woont al bijna 10 jaar in de stad
waar ze studeerde. Ze houdt van Chinese thee, lokale
tradities en goed eten in tentjes met karakter. En
van dimsum op straat, eilandhoppen en een drankje in een
hippe bar. Haar favoriete plek: het bruisende Mong Kok.

124-126 hollywood road, sheung wan, dagelijks 8.00-18.00, entree gratis, mtr sheung wan
exit a2
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