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OVER DE ROUTE

Deze wandeling is vrij lang, maar wel gevarieerd. Alleen de route naar de laatste twee
adressen is minder aantrekkelijk. Je ziet onderweg veel contrasten, tussen de dure
restaurants en winkels en de bezienswaardigheden bij Victoria Harbour en het leven van
alledag als je richting het noorden loopt. Doordat ’s avonds de neonreclames overal aangaan,

Start bij MTR East Tsim Sha Tsui exit P1. Sla rechtsaf Mody Rd in. Ga bij het plein links; aan
het eind zit 1 . Verlaat het plein aan de westkant en loop naar 2

(roltrap op). Ga daarna via

de loopbrug Granville Rd over en naar Victoria Harbour. Ga daar de roltrap af en dan rechts 3
. Volg de Ave of Stars tot het filmbeeld, sla rechtsaf en meteen links 4
het water 7

8

naar Salisbury Rd. Steek over en ga Canton Rd in 9

5

6 . Loop langs

10 . Loop terug naar

Salisbury Rd en sla linksaf. Ga via de voetgangerstunnel naar 11 12 . Ga na The Pen links
Nathan Rd in 13 14 . Ga rechtsaf Mody Rd in en dan weer rechts. Ga in Minden Row links

geeft een wandeling ’s avonds een heel andere beleving dan wanneer je hier overdag komt.

door de poort naar Signal Hill 15 . Loop terug en sla Minden Ave in 16 . Ga bij de kruising

DE WIJKEN

links. Steek Mody Rd over en blijf rechtdoor lopen tot je links Humphreys Ave in kunt. Steek

Kowloon, het stadsdeel van Hongkongs vasteland direct tegenover Hong Kong Island, bestaat
uit meerdere wijken, waaronder Tsim Sha Tsui, Yau Ma Tei en Mong Kok. In deze wijken
wonen voornamelijk arbeiders en leden van de middenklasse; rijkere Hongkongers vestigen
zich liever op Hong Kong Island. De wijken werden pas in 1860, na de Tweede Opiumoorlog,
onderdeel van wat we vandaag de dag kennen als Hongkong. Het duurde tot de 20e eeuw

Nathan Rd over en ga het park in 17 . Verlaat het bij de uitgang aan Nathan Rd. Steek daar
over naar Granville Rd. Neem de eerste straat links en ga meteen rechts: Kimberley St 18 .
Ga aan het eind rechts en dan links Chatham Rd op. Neem de tweede zijstraat links 19 20 .
Ga bij de kruising links Kimberley Rd in. Ga rechts omhoog bij Observatory Rd en sla dan links

totdat de ontwikkeling van het gebied begon. De werf en het vliegveld werden aangelegd en
er kwam een treinverbinding met Guangzhou, een stad in China.

het pad Knutsford Terrace in. Loop tot het eind en ga links naar beneden. Loop rechtsaf

Kowloon was na de Tweede Wereldoorlog erg vol met vluchtelingen. Later kwamen daar nog
politieke vluchtelingen uit China bij. Grote socialewoningbouwflats werden gebouwd in de

tweede straat rechts 23 . Steek Jordan Rd over en blijf Parkes St volgen. Neem de eerste

jaren 70 en zijn nog steeds onderdeel van het straatbeeld, vooral in Mong Kok en Yau Ma Tei.
Tsim Sha Tsui is een toeristentrekker met de Avenue of Stars, diverse musea en drukke
winkelstraten. Daar zijn de flats duurder, vooral als ze uitkijken op zee. In bepaalde delen van
deze wijk en in Yau Ma Tei wonen echter ook immigranten uit China, andere delen van Azië
en Afrika. Ze wonen veelal in oude gebouwen, waarvan de huurprijzen lager liggen. Tsim Sha
Tsui, Yau Ma Tei en Mong Kok zijn minder westers dan de meeste wijken op Hong Kong
Island en geven ieder op hun eigen manier een kijkje in het leven van het alledaagse
Hongkong.

Kimberley Rd in en ga weer rechts bij Nathan Rd 21 22 . Ga linksaf bij Austin Rd. Neem de

straat links en ga bij Temple St rechts 24 . Nadat je onder de boog door bent, steek je over en
loop je links om het gebouw heen. Bij Shanghai St linksaf en dan rechts 25 . Ga terug naar
Shanghai St en sla linksaf. Ga na het parkje rechts naar 26 27 . Loop terug en volg Public
Square St. tot je rechts een voetgangersgebied in kunt 28 . Ga na de bios rechtsaf en loop
door tot je niet verder kunt. Ga links en loop bij het parkje Portland St in. Bij Waterloo Rd ga je
rechtsaf. Steek over en ga Nathan Rd in 29 . Sla rechtsaf bij Dundas St 30 31 en linksaf Fa
Yuen St in 32 . Neem daar de eerste straat links en meteen rechts 33 . In de tweede straat

Hoewel Hongkong bekendstaat om de veiligheid, zijn er in Mong Kok ook criminele
organisaties (triades) actief. Daar merk je als toerist echter niets van. Het is wel een doorn in

rechts zit 34 . Vervolg je weg door Tung Choi St 35 . Ga rechts bij Bute St en dan meteen

het oog van de politie.

links. Steek Prince Edward Rd over en ga rechts. Dan links en via Flower Market Rd naar 36 .

WEINIG TIJD

Avenue of Stars + Nathan Road + Kowloon Park + Australia Dairy Company + Temple
Street Night Market

1 FUNG MING YUEN - ETEN & DRINKEN

Voor een echt Hongkongs ontbijt ga je naar Fung Ming Yuen. De meeste Hongkongers
zweren bij een ontbijt buiten de deur van macaroni in soep, met toast, eieren en worstjes.
Kom je hier ’s middags of ’s avonds, probeer dan de geroosterde eend of gans.
g/f, new mandarin plaza, 75 mody road, tsim sha tsui, 24/7, ontbijt hk $26, lunch en diner hk
$50, mtr east tsim sha tsui exit p2 of hung hom exit d1
2 HONG KONG MUSEUM OF HISTORY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Hong Kong Museum of History zet de relatief korte geschiedenis van Hongkong goed
neer. Ontdek hoe de eerste Hongkongers op boten leefden, hoe het een Britse kolonie werd
en hoe de overdracht van Hongkong door het Verenigd Koninkrijk aan China verliep. Verder
kom je meer te weten over de verschillende festivals die in de stad gehouden worden.
100 chatham road south, tsim sha tsui, hk.history.museum, ma & wo-vr 10.00-18.00, za-zo
10.00-19.00, entree hk $10, wo gratis, mtr hung hom, exit d1, mtr east tsim sha tsui, exit p2
of mtr tsim sha tsui exit b2
3 AVENUE OF STARS / SYMPHONY OF LIGHT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Avenue of Stars is geopend in 2004 om de successen van de Hongkongse filmindustrie te
vieren. Je vindt er de handafdrukken van de filmsterren Jackie Chan en Andy Lau. Bruce Lee
heeft hier zelfs een standbeeld. Elke avond om 20.00 uur kun je de spectaculaire lichtshow
Symphony of Light zien vanaf de gehele avenue.
avenue of stars, tsim sha tsui waterfront, symphony of light dagelijks 20.00, mtr tsim sha tsui
exit l6 of east tsim sha tsui exit j of exit p2
4 HONG KONG MUSEUM OF ART - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Hong Kong Museum of Art staat in het teken van Chinese en Hongkongse kunst, maar er
zijn ook internationale tentoonstellingen. Je komt hier pareltjes tegen van onbekende
plaatselijke kunstenaars die het (nog) niet gemaakt hebben op de internationale markt. De
tijdelijke tentoonstellingen laten vaak internationaal bekende meesterwerken zien, zoals antiek
uit Beijing en schilderijen uit de Ming- en Qing-dynastieën.
10 salisbury road, tsim sha tsui, www.hk.art.museum, ma-wo & vr 10.00-18.00, za-zo
10.00-19.00, entree hk $10, wo gratis, mtr tsim sha tsui exit l6 of east tsim sha tsui exit j
5 SERENADE - ETEN & DRINKEN

Begin je dag met een dimsum-ontbijt bij Serenade. Geniet van het uitzicht op Victoria Harbour
en de drukke mensenmassa op de boulevard. Toeristen die poseren voor een foto, joggende
locals en ouderen die tai chi beoefenen; je kunt het allemaal aanschouwen vanaf je tafeltje bij
het raam.
2f, hong kong cultural centre, 10 salisbury road, tsim sha tsui, +852()-27220932, dagelijks
9.00-16.30 & 17.30-23.30, dimsum hk $20-45, mtr tsim sha tsui exit l6 of east tsim sha tsui
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exit j
6 HONG KONG CULTURAL CENTRE - LEUK OM TE DOEN

Het Hong Kong Cultural Centre wint geen prijs voor het mooiste gebouw, maar het is wel leuk
om te bezoeken. In dit kolossale pand van rozerode bakstenen vinden allerlei culturele
activiteiten plaats. Denk hierbij aan concerten van internationale symfonieorkesten of
plaatselijke dansproducties. Kijk op de website voor het programma.
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10 salisbury road, tsim sha tsui, www.hkculturalcentre.gov.hk, dagelijks 9.00-23.00, zie
website voor prijzen, mtr tsim sha tsui exit l6 of east tsim sha tsui exit j

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.

7 AQUA LUNA - LEUK OM TE DOEN

Vaar in stijl en met een vleugje historie door Victoria Harbour met de Aqua Luna. Drink een
moderne cocktail vanuit je loungestoel op het houten dek van een authentieke Chinese jonk
en geniet van het prachtige uitzicht.
tsim sha tsui public ferry pier of central ferry pier 9, www.aqua.com.hk, ma-vr 12.00-16.00 elk

NAME

Annemarelle van
Schayik

uur & dagelijks 17.30-22.30 elk uur, dagtocht hk $120, avond hk $195, mtr tsim sha tsui exit l6

Photography

Vincent van den
Hoogen

8 CLOCK TOWER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

LAATSTE UPDATE

De Clock Tower is het restant van het eindstation van de oude spoorverbinding naar China. De
klok was in 1915 bijna voltooid, maar door de Eerste Wereldoorlog en de hoge kosten werd hij

2016-09-15 09:46:48

uiteindelijk pas in 1921 geïnstalleerd. In 1975 verhuisde het station naar Hung Hom. Onder
druk van actiegroepen is de toren behouden en in de jaren 90 werd het officieel een
monument.
star ferry pier, tsim sha tsui, niet geopend voor publiek, mtr tsim sha tsui exit l6
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9 CANTON ROAD - SHOPPEN

Een van de duurste winkelstraten ter wereld is Canton Road. Veel rijke Chinezen van het
vasteland komen hier hun inkopen doen. Rijen voor de luxe winkels zijn hier dan ook geen

LOCAL

uitzondering.
canton road, tsim sha tsui, dagelijks 11.00-21.00, mtr tsim sha tsui exit l5 of l6

NAME

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.
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