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INTRODUCTIE

Met de kinderen naar Antwerpen? Dat wordt gegarandeerd een leuke dag! Bezoek 
het chocolademuseum Chocolate Nation, ZOO Antwerpen of pik een filmpje 
mee bij UGC Cinema. Laat je betoveren door de Antwerpse Stripmuren, 
miniatuurtaferelen in oude schoenschrapers, en de ondergrondse Ruien die je 
meevoeren naar een andere, soms iets minder goed ruikende wereld.

Ook op cultureel gebied is er voor kinderen genoeg te zien en te beleven. Ga in 
drukkerij Museum Plantin-Moretus op pad met een opdrachtenboekje of hoor
spel en kom als volleerd drukker buiten. In hetpaleis kun je terecht voor kind
vriendelijke toneelstukken of workshops. Bij de buren in de Stadsschouwburg 
spelen ze ook musicals. Naast al deze culturele activiteiten voor het hele gezin 
is er tussendoor op deze route volop ruimte om de kinderen te laten ravotten. 

Wil je graag picknicken, lekker lang tafelen of liever een takeaway halen? Langs 
de route vind je tal van heerlijke restaurants, terrasjes en eetkraampjes voor elk 
budget, waar iedereen van de familie wel iets lekkers uit kan kiezen. Vul je tassen 
met verleidelijke versnaperingen van de Exotische markt, Lunchbox DELI & 

Bottleshop of – heel verantwoord – zero waste shop Robuust. 

Natuurlijk kun je Antwerpen niet verlaten zonder de Schelde even gezien te 
hebben. En om de belevenis compleet te maken, steek je met de Waterbus over 
naar Linkeroever voor een heerlijk ontspannen dagje bij mooi weer. Hier vind je 
het Sint-Annastrand, waar je de skyline van Antwerpen kunt nabouwen als 
zandkasteel of in het openluchtzwembad De Molen kunt plonzen. Weer terug 
naar de stad kun je ook de Sint-Annatunnel onder de Schelde door nemen.
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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5,3 km)

Vanaf het dak van Het Steen zie je het reuzenrad 1  al staan. Kies je voor een 
rondje met het rad of een boottocht met De Waterbus 2 ? Ga je voor het laatste, 
dan kom je uit op de Linkeroever 3 . Blijf je op de Rechteroever dan kun je in 
de Kaasstraat spaghetti smullen 4 . Linksaf op de Suikerrui kun je iets eten bij 
De Bomma 5  en de ondergrondse Ruien 6  bezoeken. Ga rechtsaf en speel 
verstoppertje in de Vlaeykensgang 7 . Verlaat de gang in de Pelgrimsstraat en 
ga rechtsaf. Ga rechts in de Reyndersstraat en dan links de Hoogstraat in, waar 
je zero waste shop Robuust 8  vindt. Ga rechts bij SintJansvliet 9  en daal af in 
de SintAnnatunnel 10 . Willen de kinderen even uitrazen, loop dan langs de 
Schelde door tot aan de speeltuin 11 . Terug in de Hoogstraat zie je een speel
goed winkel 12 . Linksaf kom je via de Steenhouwersvest bij de Vrijdagmarkt 13 . 
Rechtdoor kun je leuke outfits shoppen voor de kids bij Filou & Friends 14 . Sla 
rechts de Drukkerijstraat in om zo naar de Nationalestraat te wandelen. Neem de 
derde straat links voor Kroktailbar Fabiola 15 . Neem rechts de Bogaardestraat 
en meteen de eerste straat links. Je ontdekt een minikunstwerkje in de 
Happaertstraat 16 . Via Vleminckveld kom je uit op het Mechelseplein, met leuke 
terrasjes zoals Kapitein Zeppos 17 . Wandel via de SintJorispoort naar de 
Leopoldstraat om even uit te rusten in de botanische tuin 18 . Via de Henri van 
Heurckstraat kom je bij het Theaterplein. Shop bij Lunchbox DELI & bottleshop 19 , 
stop voor een ijsje 20 , eet bagels bij Barnini 21 , of loop in het weekend over de 
Exotische markt/Vogelenmarkt 22 . Fans van theater kunnen in de Meistraat 
terecht bij hetpaleis 23 . Ga naar links bij Hopland en rechts op de Wapper. Hier 
vind je het Rubenshuis 24  en verderop een wafel kraam 25  en het Paleis op de 
Meir 26 . Ga rechts op de Meir en sla de eerste linksaf. Loop door naar de 
Parochiaanstraat en het Frans Halsplein om een escaperoom te boeken 27  en 
twee gigantische stripmuren bekijken van Kiekeboe en Jommeke 28  29 . Hier 
vind je ook een kleine speeltuin. Ga links op de SintJacobsmarkt om stripboeken 
te kopen 30 . Wandel een heel stuk rechtdoor tot je bij de Rooseveltplaats komt. 
Hier vind je naast het Operagebouw ook een bioscoop 31 . Via de Keyserlei kom 
je bij DelReY 32  en loop je door naar het prachtige Centraal Station. Hier vlak 
naast ligt de ZOO Antwerpen 33 . Aan de overkant van het Astridplein vind je 
zoete afsluiter Chocolat Nation 34 . 
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1  London, Las Vegas en New York, ga opzij! Net zoals elke grote stad heeft 
Antwerpen een eigen reuzenrad vlak naast het water. Vanuit Giant Wheel The 

View heb je een fantastisch uitzicht op de stad, zowel over de linker als de 
rechteroever. Draai aan het wiel in je karretje zodat iedereen kan genieten van 
die alom bekende lichtjes van de Schelde.
steenplein 21, www.giantwheel.eu, open dagelijks 11.0023.00, entree € 8, kinderen 

€ 5, metro 3, 5, 9, 15 groenplaats, tram 4 groenplaats

2  Neem aan Het Steen de veerboot naar Linkeroever of ontdek de omgeving 
van Antwerpen per boot. De Waterbus is enorm populair bij zowel toeristen als 
lokale Antwerpenaren. Voor de prijs hoef je een overtocht naar de andere oever 
in ieder geval niet te laten, dus zeker even doen! Iedereen aan boord? 
Waterbus ahoy! Tickets kun je online bestellen.
steenplein 1, www.dewaterbus.be/nl/schelde, telefoon 03 8086565, zie dienst regeling 

op de website, prijs € 1, kinderen onder 5 jaar gratis, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats, 

7 klapdorp, 11 melkmarkt

3  Op Linkeroever zijn er tal van activiteiten die je kunt doen met de kinderen. 
Laat ze ravotten in de speeltuin, ga zwemmen in openluchtzwembad De Molen, 
minigolfen bij Minigolf Beatrijs, of bouw de skyline in de vorm van een zand
kasteel na op het Sint-Annastrand. Verwacht hier geen chique voorzieningen 
maar wel wat horeca met bijbehorende terrasjes en een oerdegelijk middagje 
fun. Neem een volle koelbox mee, want al dat spelen en zwemmen slurpt 
natuurlijk energie!
sintannastrand, www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46d7/

openluchtzwembaddemolen, www.visitantwerpen.be/nl/hetstrandvansintanneke, 

minigolfbeatrijs.be, open dagelijks hoogseizoen 9.3020.00, laagseizoen 12.0020.00, 

entree zwembad € 4, kinderen € 2, bus 36 sintannastrand

4  Wie houdt van spaghetti met stevige ballen of met een romige kaas saus zit 
bij Mister Spaghetti helemaal goed. Mini Mister B of Tiny Mama B op de kaart 
zijn alvast grote hits bij het jongere publiek. Hou ook zeker nog wat plek voor een 
dessert, zoals de Nutellamisu of de Mister Smarty. Met zowel pasta's als 
desserts in kinderporties is dit de ideale plek voor lunch of diner met je hele gezin.
kaasstraat 3, www.misterspaghetti.com, telefoon 034358464, open wozo 11.30
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14.00 & 18.0022.00, prijs € 12€ 20, kindermenu € 6€ 10, tram 3, 4, 5, 9, 15 

groenplaats

5  Wat is er beter dan op bezoek te gaan bij je bomma? Troostvoer en Vlaamse 
klassiekers krijg je voorgeschoteld bij De Bomma, een restaurant dat je doet 
denken aan de zondagen bij oma. Alleen eet je hier niet wat de pot schaft, maar 
stel je je eigen menu samen. De balletjes met bleekselderie en chipolata scoren 
altijd goed bij een jonger publiek.
suikerrui 16, www.restaurantdebomma.be, telefoon 032274926, open mavr 17.00

22.00, zazo 12.0022.00, prijs € 18, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

6  De Ruien, oorspronkelijke afwateringskanalen, doorkruisten in de middel
eeuwen de hele binnenstad. Omdat ze meer en meer als riolen gebruikt werden, 
zijn ze uiteindelijk overwelfd. Tegenwoordig wordt het afvalwater langs andere 
kanalen geleid en kun je met een gids – en in een speciaal pak – drie uur lang 
de magische wereld van Antwerpen ondergronds verkennen. Fris ruikt het niet, 
maar het is een bijzondere tocht voor kleine durvers. De minimum leeftijd voor 
een ruientocht is tien jaar. De kleintjes kunnen mee met de bootjestocht.
suikerrui 21, ruien.be, telefoon 033440755, open divr 10.0017.00, zazo 10.0018.00, 

prijs ruienwandeling € 18, kinderen 1016 jaar € 12, boottochtje € 2, tram 3, 4, 5, 9, 15 

groenplaats

7  Speel tikkertje in een van de gezelligste straatjes van Antwerpen. Het had 
niet veel gescheeld of deze middeleeuwse Vlaeykensgang was er niet meer 
geweest. In de jaren 60 was deze steeg zo vervallen dat de gebouwen bijna 
werden afgebroken. Dit werd voorkomen door een jonge antiquair (de intussen 
erg bekende Axel Vervoordt) die de boel opkocht en het complex restaureerde.
ingang pelgrimstraat, uitgang oude koornmarkt 16, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

8  Robuust! is de place to be om je kinderen te tonen hoe winkelen ook anders 
kan. Deze verpakkingsvrije winkel is een walhalla voor iedereen die groenere 
ambities heeft in het dagelijks leven. Vul dus hier je drinkbus of brooddoos met 
gezonde biologische snacks en/of sapjes of koop net die duurzame en herbruikbare 
spullen die nuttig zijn tijdens je trip.
reyndersstraat 2, www.berobuust.com, telefoon 0493111951, open mavr 10.0018.30, 
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za 10.0018.00, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

9  Kip met frietjes en appelmoes is de favoriet van bijna elk kind. En laten ze 
daar bij Poule & Poulette nou juist expert in zijn. Hier komen de kippetjes 
rechtstreeks van de boerderij op je bord, nadat ze rustig op slow foodwijze 
zijn gebraden. Van een halve kip tot nuggets of als romige volauvent (stoofpot) 
gaan ze er bij zowel groot als klein wel in. Een glas homemade ice tea of een 
lekkere gin tonic of cocktail voor de volwassenen erbij: succes gegarandeerd!
sintjansvliet 21, www.poulepoulette.com, telefoon 035011121, open mavr 16.30

21.30, zazo 12.0021.30, prijs € 16, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

10  Durf je 31 meter onder de grond af te dalen en onder de Schelde door te 
wandelen? Dan moet je de Sint-Annatunnel – in de volksmond de voetgangers
tunnel – zeker proberen. Dit staaltje architectuur uit 1933 is niet alleen een 
handige manier om op de Linkeroever te komen, maar ook een aparte 
belevenis. De authentieke houten roltrappen zijn mooier dan die van de Parijse 
metro. Op Linkeroever zijn er ook tal van activiteiten voor de kids. Geen puf meer 
om terug te lopen? Dan kun je de Waterbus nemen.
sintjansvliet, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

 
11  Hebben je kinderen nog energie te veel? Laat ze dan lekker los in de speel tuin 

aan de vernieuwde kaaien. Klauteren en klimmen, dan weer van de glijbaan... 
Terwijl de kids naar hartelust spelen, kun jij even uitblazen op een bankje.
kaaien zuid, entree gratis, tram 4 pacificatie

12  Van duurzaam retro speelgoed zoals Monchhichi's tot boekentassen: Piet 

Konijn is zo'n speelgoedwinkel waar je gewoon niet aan voorbij kúnt lopen. Al 
is het maar om even het handbeschilderde, traditionele Belgische speelgoed 
van Egmont Toys te bewonderen. Alles wat hier wordt verkocht, is niet alleen 
leuk om mee te spelen maar ook mooi om naar te kijken.
hoogstraat 79, fb pietkonijn, telefoon 032268407, open woza 11.0018.00, zo 13.00

18.00, tram 3, 5, 9, 15 groenplaats, 4 sintandries

13  Wil jij net als Christoffel Plantin drukker worden? Ga met een opdrachtenboekje 
op pad door de kamers van het museum en kom als volleerd drukker weer naar 
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buiten. Op de Vrijdagmarkt (een gezellig plein waar op vrijdagochtend een veiling 
van oude inboedels is) vind je het bijzondere, interactieve Museum Plantin-

Moretus. Het museum is UnescoWerelderfgoed en geeft je een uitstekend 
beeld van wat ooit de grootste uitgeverij van de Nederlanden was. Een hoorspel 
met Vlaamse topcast maakt dit een topervaring.
vrijdagmarkt 22, www.museumplantinmoretus.be, telefoon 032211450, open dizo 

10.0017.00, entree € 12, kinderen tot 18 jaar gratis, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats, 

4 sintandries

 
14  Filou & Friends ontwerpt kleding voor kinderen van nul tot tien jaar. De jonge 
designers, zelf moeders, worden gedreven en geïnspireerd door de energie van 
hun eigen rondhuppelende filou'tjes (kleine deugnieten). Dit leidt tot originele 
eigen prints en pasvormen. De nadruk ligt bij hun ontwerpen op kwaliteit en duur
zaam heid, maar hun kleertjes passen tegelijkertijd naadloos in de trends van nu.
steenhouwersvest 57, www.filoufriends.com, telefoon 032274592, open mavr 10.00

12.00 & 12.3018.00, za 10.0018.00, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

15  Croque + cocktail = Kroktail! Als croquemonsieur, oftewel tosti, bij jou thuis 
een lievelingsgerecht is, moet je zeker naar de Kroktailbar Fabiola. De croques 
zijn verre van standaard, maar er is ook fabulous cheesecake en natuurlijk crazy 
cocktails én homemade limo voor de kleintjes. Ontbijten, brunchen, lunchen: 
het kan hier allemaal, zowel binnen als buiten op het verwarmde terras.
sintantoniusstraat 4, kroktailbarfabiola.eatbu.com, telefoon 0494294375, open mavr 

10.0019.00, za 10.0020.00, prijs groot ontbijt € 16, tram 3, 5, 9, 15 groenplaats, 

tram 4 sintandries

16  Vroeger werden schoenschrapers in de gevel gebruikt om – het woord zegt het 
al – modder en vuil van schoenzolen te schrapen. In het begin van de twintigste 
eeuw waren ze heel populair bij statige herenhuizen. Sinds de komst van de deur
mat werden ze vergeten. Tot kunstenares Elke Lemmens besloot om de schoen
schrapers nieuw leven in te blazen en er miniatuurtaferelen in te plaatsen. Zoek 
bijvoorbeeld naar zo'n klein magisch kunstwerkje in de schoenschraper in de 

Happaertstraat, dicht bij de voordeur.
happaertstraat 30, fb verwonderendevoetschrapers, metro 3, 5, 9, 15 groenplaats, 

tram 4 sintandries
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17  Kapitein Zeppos heeft een groot en uitgebreid terras op het levendige 
Mechelseplein. Er is genoeg plaats om tikkertje te spelen én om lekker te lunchen 
of dineren. Op de kaart staan ook verschillende kindergerechten, waaronder 
huisgemaakte kipnuggets met appelmoes. Genoeg om iedereen tevreden te 
houden. Extra voordeel: hier vind je ook 's avonds nog zon.
vleminckveld 78, cafezeppos.be, telefoon 032311789, open dagelijks 11.301.00, prijs 

kindermenu + ijsje € 11,50, tram 4, 7 mechelseplein

18  In de 19eeeuwse plantentuin Den Botaniek werden vroeger planten gekweekt 
voor de toenmalige School voor Geneeskunde, Chemie en Plant kunde. Nu is het 
een wetenschappelijke botanische tuin met broeikas voor exotische planten en 
cactussen. In de lente, als alles in bloei staat, is het een van de mooiste plekjes van 
Antwerpen. Leuk om hier je kinderen mee op ontdekkingstocht te nemen langs 
al het groen, de bloemen en beestjes.
leopoldstraat 24, telefoon 032324087, open meisep dagelijks 8.0020.00, oktapr 

8.0017.30, entree gratis, tram 4, 7 mechelseplein

19  Lunchbox DELI & bottleshop verlaat je nooit zonder goodies. Mensen met 
keuzestress kunnen het beste buiten blijven, want het aanbod van lokale craft
beers, alternatieve frisdranken en tapas is om van te duizelen. Naast een deli 
hebben ze ook een zonnig terras waar je kunt blijven plakken tot in de late uurtjes. 
Misschien kun je samen met de kinderen een spelletje petanque (jeu de boules) 
spelen op het plein?
nieuwstad 810, newamsterdamdeli.business.site, telefoon 0497451048, open dozo 

11.0019.00, tram 4, 7 oudaan

20  Dagvers bereide Italiaanse ijsjes met vers fruit en echte chocolade: dat klinkt 
als een winnend recept voor jou en je kroost. Je bestelt bij Borgo Gelato niet per 
bolletje ijs maar per hoorntje. Van een kleine cono piccolo tot een cono grande 
voor de grootste smulpapen. Jouw favoriete smaken smeren ze met een ijsspatel 
op het hoorntje tot het helemaal vol is. Simpel als buongiorno!
nieuwstad 16, borgogelato.be, open wozo 14.0021.00, prijs € 2,70  € 5,50, tram 4, 

7 oudaan
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21  Barnini is een vaste waarde voor bagels en koffie in Antwerpen. Jouw kids 
lusten vast en zeker een bagel met Nutella en banaan en proef zelf bijvoorbeeld 
de 'deli' met pastrami of de 'chick' met avocado en kip. Het interieur is heerlijk 
vintage en de locatie is vlak bij het Theaterplein waar op zaterdag en zondag ook 
een markt is. Geen tafeltje vrij? Iets verderop kun je ook goed lunchen bij
Wasbar (Graanmarkt 15).
oudevaartplaats 10, fb barniniantwerp, telefoon 034858269, open diza 8.0018.00, 

zo 8.0017.00, prijs bagel € 7,50, tram 3, 5, 9, 15 meir, tram 1, 10 stadspark

22  Het plein voor de Stadsschouwburg is in het weekend een bruisende markt
plaats. Op zaterdag is er de Exotische markt, waar je de hele wereld kunt 
ruiken en proeven. Veel Antwerpenaren gaan borrelen bij de oesterkraam of 
lunchen met vers bereide garnalenkroketjes. Zondags is er de alom bekende 
Vogelenmarkt, waar je je ogen uitkijkt.
oudevaartplaats, open exotische markt za 8.0016.00, vogelenmarkt zo 8.0013.00, tram 

1, 10 stadspark

23  Een podiumkunstenhuis voor alle kinderen en jongeren: dat is hetpaleis. Pik 
een theaterstuk mee om een regenachtige dag te vullen of volg een workshop. 
Hier ontmoeten de kinderen vast en zeker leuke speelmaatjes. Af en toe zijn er 
ook voorstellingen op locatie in de openlucht.
meistraat 2, www.hetpaleis.be, telefoon 032028360, prijs voorstelling € 6€ 13, tram 3, 

5, 9, 15 meir, 1, 10 stadspark

24  Een stap in het Rubenshuis is een stap terug in de tijd. Hier werkte, leefde en 
stierf de schilder Peter Paul Rubens. Je wandelt door de vertrekken en ziet 
meubels, kunstvoorwerpen en uiteraard schilderijen – ook van zijn tijdgenoten. 
Speel verstoppertje in de prachtige renaissancetuin die opnieuw is aangelegd 
naar een van Rubens’ schilderijen en met gewassen die in zijn tijd ook 
bestonden.
wapper 911, www.rubenshuis.be, telefoon 032011555, open dizo 10.0017.00, 

entree € 12, kinderen tot 18 jaar gratis, tram 3, 5, 9, 15 meir, 4, 7 oudaan, 11 sint

jacob
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25  De geur van versgebakken wafels komt je al van verre tegemoet! Aan de 
wafelkraam op de hoek van de Wapper kun je gewoon niet voorbij lopen zonder 
even een korte pitstop te maken. In de zomer worden de wafels wel eens 
afgewisseld met ijsjes om de nodige verkoeling te bieden. Ga met je zoete 
beloning even zitten naast de fontein en bekijk de stroom voorbijgaande shoppers.
wapper, prijs wafel € 5, tram 3, 5, 9, 15 meir, 4, 7 oudaan, 11 sintjacob

26  Het Belgische koningspaar mag dan een leuk optrekje in Brussel hebben, ook 
in Antwerpen staat een koninklijk paleis. Van Baurscheit de Jonge bouwde het 
Paleis op de Meir in 1750. Napoleon was zo onder de indruk van dit mooie 
rococopand, dat hij het kocht. De eerste Belgische koning logeerde er als hij in 
Antwerpen was. Het paleis zelf is niet toegankelijk, maar je kunt wel heerlijke 
pannen koeken eten bij Maison Mojo of pralines shoppen bij The Chocolate Line.
meir 50, www.paleisopdemeir.be, telefoon 03 2263185, zie website voor openings

tijden, tram 3, 5, 9, 15 meir, tram 11 sintjacob

27  Wil je een superspannende uitdaging aangaan? Dan moet je naar Keys & Clues 

Escape Room, waar je een uur met jouw team zoekt naar Newton's Secret om 
zo te kunnen ontsnappen. Zoek naar puzzels, aanwijzingen, raadsels en tips en 
werk vooral goed samen om het antwoord te vinden. Succes!
sint jacobsmarkt 36, keysandclues.be, telefoon 032967530, open op afspraak, prijs € 120 

per spel (38 spelers), tram 11 sintjacob

28  Nog meer stripfiguren vind je op de stripmuur Kiekeboe, bekend van de 
Vlaamse krantenstrip door tekenaar Merho. De muurschildering legt leuk een link 
met de buurt. Hoofdpersoon Fanny fietst hier met een tas vol studieboeken naar 
de universiteit en de boodschappentas met logo verwijst naar de stad Antwerpen.
paradijsstraat, stripmuren.be, telefoon 0478294685, groepswandeling met gids € 150 

(maximaal 20 personen), tram 11 sintjacob

29  Streetart combineren met stripverhalen? Dat doet Antwerpen als de beste! 
In en rond de stad vind je grote geschilderde muren die een ode brengen aan 
de Vlaamse stripverhalen. Zoals stripmuur Jommeke, de grootste stripheld 
voor de kleintjes én de allergrootste van alle stripmuren. Je kunt met behulp 
van het kaartje op de website zelf langs de stripmuren wandelen, of met een 



ROUTE KIDSPROOF ANTWERPEN

groep tegen betaling een begeleide Stripmurenwandeling boeken.
frans halsplein 32, stripmuren.be, telefoon 0478294685, groepswandeling met gids 

€ 150 (maximaal 20 personen), tram 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, tram 11 jezusstraat

30  Wie popcultuur zegt, zegt Mekanik Strip, een must voor fans van strip boeken. 
In de winkel vind je strips, comics, manga, anime... Duizelt het je allemaal? Ze 
leggen je het verschil tussen al die soorten vast graag uit! Verder vind je er ook 
allerlei speelgoed, en met regelmaat zijn er expo's en signeersessies.
sint jacobsmarkt 73, mekanikstrip.be, telefoon 03 2342347, open mavr 10.0018.30, 

za 10.0018.00, tram 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, tram 11 jezusstraat

31  Is het weer wat minder? Duik de UGC Cinema in voor de nieuwste films op 
groot scherm, met een programma dat zowel voor volwassenen als kinderen veel 
leuks te bieden heeft. Al bij de ingang van de cinemazalen hangt een betoverend 
sfeertje: de gang is vol lichtjes boven de roltrap. Een grote doos popcorn mee om 
te delen en je filmmiddag of avond kan niet meer stuk. Elders in het gebouw 
kun je op verschillende plekjes ook wat eten, zoals bij Wagamama Antwerpen.
van ertbornstraat 17, www.ugc.be, telefoon 078154321, open dagelijks, zie website 

voor tijden, prijs kaartje € 9,60€ 11,45, tram 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, 1, 11, 24 

roosevelt

32  Zoetekauwen kunnen niet heen om DelReY, het dessertparadijs van choco
latier Bernard Proot. Vlak bij het Centraal Station en midden in de Diamantwijk 
vind je de mooist versierde taartjes en de heerlijkste pralines en macarons. Je 
koopt ze om mee te nemen of (nog beter) om ter plekke van te smullen met een 
kopje thee of koffie erbij. Stiekem ga je hier dus niet alléén voor de kinderen 
naartoe! Tip: deel samen een chocoladekwartet van vier gebakjes.
appelmansstraat 5, www.delrey.be, telefoon 034702861, open maza 10.0018.00, 

prijs prijs chocoladekwartet € 10,50, tram 2, 3, 4, 5, 6 astrid, 2, 6, 9, 15 diamant, 11, 

12, 24 centraal station

33  Dierenliefhebbers willen zeker een bezoek brengen aan ZOO Antwerpen. Het 
aparte van deze dierentuin 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 schattige pinguïns in het koude Vriesland zijn of de Afrikaanse olifanten 
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en giraffen in hun eigen Egyptische tempel, ze stelen ongetwijfeld je hart.
koningin astridplein 2026, www.zooantwerpen.be, telefoon 032248910, open dagelijks 

vanaf 9.00, zie website voor sluitingstijden, entree € 31, kinderen 1217 jaar € 29, 

311 jaar € 25, tot 3 jaar gratis, tram 2, 6, 9, 15 diamant

34  Wie België zegt, denkt meteen aan chocolade. En zeg je chocolade, dan heb 
je beslist de aandacht van kinderen te pakken. Neem ze mee naar Chocolate 

Nation, 'het allergrootste Belgische chocolademuseum ter wereld'. Meer dan een 
uur lang struin je met een audiotour (en proefpakket!) door veertien thema ruimtes, 
van de cacaoplantages tot de opslaghaven in Antwerpen. Een reusachtige fantasie
machine toont hoe Belgische chocolade wordt gemaakt en hoe de fluweel
zachte smaak ontstaat. Die maakt zeker indruk op kids én volwassenen.
koningin astridplein 7, www.chocolatenation.be, telefoon 03 2070808, open dagelijks 

10.1518.00, entree € 16,95, kinderen 1217 jaar € 15,50, 411 jaar € 11,95, tot 4 jaar 

gratis, tram 2, 3, 5, 6 astrid, 2, 6, 9, 15 diamant, 11, 12, 24 centraal station
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