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INTRODUCTIE

Deze route gidst je langs de meest fotogenieke plekjes in Antwerpen. Met een 
vliegende start bij het Museum aan de Stroom (MAS), loop je langs het 
futuristische Havenhuis naar de Parkbrug, door het FelixArchief tot helemaal 
in Chinatown. De kers op de taart is het Centraal Station, verkozen tot een van 
de mooiste stations ter wereld. Haal je camera tevoorschijn op een zonnige dag 
om alle visuele effecten op deze route optimaal te benutten. De golvende glazen 
wanden van het MAS en de lichteffecten van de Parkbrug komen dan pas echt 
tot hun recht. 

Deel je geweldige ervaringen, zoals wijnproeven bij Vinetiq, een karaktervolle 
snit bij Chaplins Salon & Barbershop en een dansje placeren bij authentiek 
café Kiebooms of koffiebar Viggo's. Inspiratie en extra urban vibes genoeg om 
jouw citytrip naar Antwerpen cool in beeld te brengen. Spring ook zeker binnen 
bij de Urban Bib om de streetart van Tourist le MC te bewonderen en zie de 
zon ondergaan boven het water van de Schelde of het Kattendijkdok. 

Alle mooie – én lekkere! – gerechtjes die je onderweg kunt eten, doen zeker 
niet onder voor al die ervaringen. De borden van Cordoba, Pazzo en Otomat 
vallen vast en zeker in de smaak. Nóg meer fotogenieke elementen op je route: 
latte art met beertjes, bruine cafés en smeuïge brownies. Verder neem je je 
entourage natuurlijk mee op culinair avontuur langs shops met koude-klimaat-
wijnen of craftbeers en zet je je tanden in een Holy Moly American cookie. Hulp 
nodig bij het kiezen van een nieuwe outfit bij Falcon Seamen Shop of 
tweedehands luxe boetiek Pardaf? Je volgers helpen je vast graag!
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
1  Museum aan de Stroom
7  Red Star Line Museum
10  Havenhuis
15  Parkbrug
16  FelixArchief
23  Hessenhuis
27  Hof van Liere
29  Begijnhof
36  Centraal Station

ETEN & DRINKEN
2  Cordoba
4  Cremerie Germaine
5  Black & Yellow
8  Bocadero

12  Zomerbars
14  Georges Espressobar
18  Roest
19  Otomat
21  Pazzo
26  Café ’t Bezemsteeltje
28  Kassa 4
30  Kiebooms
31  Viggo's
32  Beerlovers Bar

SHOPPEN
3  Vinetiq
17  Story Bistro
20  Falcon Seamen Shop
24  Cuperus Horsey

25  Holy Cookies
35  Pardaf

LEUK OM TE DOEN
6  Havenrondvaart
9  Droogdokkenpark
11  Antwerpse Brouw 

Compagnie
13  Chaplins Salon & 

Barbershop
22  Het Bos
33  Urban Bib
34  Chinatown
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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7,5 km)

Vertrek bij Het Steen en wandel via de Jordaenskaai naar de Tavernierskaai. 
Van ver zie je het MAS 1  waar je foto’s neemt op het panoramadak. Op de 
Napoleonkaai vind je Cordoba 2  voor een lunch met zicht op het water. In de 
Nassaustraat proef je Belgische wijn bij Vinetiq 3 , bestel je een ijsje 4  of koffie 
bij Black & Yellow 5 . Loop richting Kattendijkdok, waar je een havenrondvaart 
6  kunt maken. Sla linksaf op de Amsterdamstraat en rechtsaf op de Rijnkaai. Zo 

bereik je het Red Star Line Museum 7 . Verderop kun je bij Bocadero 8  's zomers 
een terrasje pakken of even stoppen voor een uitkijkpunt over de stad bij het 
Droogdokkenpark 9 . Wandel de Oosterweelsesteenweg af tot je het futuristische 
Havenhuis spot 10 . Volg de Mexicostraat, over de brug naar het Kattendijkdok. 
Drink een biertje bij de Antwerpse Brouw Compagnie 11  in de Bombaystraat aan 
de linkerkant of loop verder voor de talrijke zomerbars en horecazaken naast het 
dok 12  aan de rechterkant. Wandel rechtdoor om een hippe snit te laten knippen 
bij de barber 13 . Maak een pitstop bij Georges Espressobar 14  onderweg naar de 
Parkbrug 15  via de Londenstraat. Wandel binnendoor naar het Willemdok. 
Geniet van het uitzicht terwijl je over de Entrepotkaai loopt en ga rechtsaf langs 
het water. Bezoek op de Godefriduskaai het FelixArchief 16  of ga craftbeer 
shoppen bij Story Bistro 17 . Sla aan het eind van het dok linksaf om lekker te 
eten bij Roest 18  of pizzeria Otomat 19 . Voel je even een zeeman bij Falcon 
Seamen Shop 20  en ga linksaf naar restaurant Pazzo 21 . Pik een theaterstuk 
mee 22  en ga rechtsaf het Hessenplein op 23 . Loop door naar de Hessenbrug en 
sla rechtsaf de Paardenmarkt op voor zelfgebrande koffie en thee 24  en de beste 
American cookies 25 . Drink een pintje in heksensfeer bij Café 't Bezemsteeltje 
26 . Loop door de Hoornstraat, over de mooie Stadswaag naar de Lange Brilstraat. 
Ga rechtsaf: via de Venusstraat loop je de studentenwijk in naar het pittoreske 
Hof van Liere 27  met een ingang aan de Prinsstraat. Volg de straat tot aan 
authentiek café Kassa 4 28  en kom tot rust in het Begijnhof 29 . Steek de Leien 
over via de Van Boendalestraat om via de Violierstraat langs het Atheneum naar 
het De Coninckplein te lopen. Op dit multiculturele plein vind je vaak muziek bij 
Kiebooms 30  en koffiebar Viggo's 31  en kun je talloze bieren proberen bij de 
Beerlovers Bar 32 . Meer street vibes vind je bij Urban Bib 33 . Via de Van 
Wesenbekestraat, ook wel de ‘Chinese straat’ genoemd 34  loop je rechts in de 
Gemeentestraat richting luxe tweedehandsboetiek Pardaf 35 . Ga ten slotte met 
je nieuwe outfit foto's maken in het Centraal Station 36 .
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1  Naast de jachthaven van ’t Eilandje staat het MAS, het Museum aan de 

Stroom. Hier wordt de geschiedenis van de stad, de bewoners en de haven 
verteld. De collectie in het museum gooit hoge ogen, maar ook het gebouw is 
indrukwekkend. De 60 meter hoge spiraalvormige constructie heeft een dakterras 
met indrukwekkend zicht over de stad. Dit panoramadak is gratis toegankelijk. 
Foodies komen hier aan hun trekken in driesterrenzaak 't Zilte (www.tzilte.be).
hanzestedenplaats 1, www.mas.be, telefoon 033384400, open di-zo 10.00-17.00, entree 

museum € 12, laatste wo van de maand gratis, bus 17 van schoonbekeplein, tram 7 mas

2  Een shot van je ontbijt of lunch maken met op de achtergrond het MAS en de 
kleine jachthaven? Dat kan bij Cordoba! Geniet hier van heerlijke toasts, salades 
en wraps, en nóg betere koffie. Een echte aanrader is de toast pastrami en in het 
weekend zijn er ook heerlijke pannenkoekjes en broodjes preparé (filet americain). 
Olé!
napoleonkaai 1, www.cordoba-foodbar.be, telefoon 0473853645, open ma-vr 9.00-

17.00, za 10.00-16.00, prijs toast € 9, tram 7 mas, 24 londen

3  Ben jij best avontuurlijk als het op wijn aankomt? Vinetiq biedt innovatieve 
smaken en nieuwe wijnen uit verrassende gebieden, vooral de koele klimaat-
gebieden. Hier kun je bijvoorbeeld een glaasje echte Belgische wijn proeven van 
hun eigen wijngaard Valke Vleug. Probeer dus zeker een tasting mee te pikken. 
Op hun website vind je elke week nieuwe wijnen die je ter plaatse mag 
degusteren. Ook leuk voor een foto: even poseren met het neon-bord 'Cheers'!
nassaustraat 36, www.vinetiq.eu/nl-be, telefoon 033360168, open di-vr 10.30-18.30, 

za 10.00-18.00, tram 7 mas

4  Voor de crème de la crème van de ijsjes moet je bij Cremerie Germaine zijn. 
De eigenaars leerden ijs draaien in Bologna en maken nu de beste ijsjes van de 
stad. Proef zeker hun pistache-ijs, dat gemaakt is met nootjes die ze rechtstreeks 
bij een Siciliaanse boer kopen. Hun ijs wordt bewaard volgens de traditionele 
manier, in goudkleurige pozzetti. Voor een leuk plaatje: de tegelvloer in de zaak 
komt terug in het grafische printje op de meeneembekertjes.
nassaustraat 13, www.cremeriegermaine.be, telefoon 032263795, open mrt-dec 

dagelijks 13.00-23.00, prijs gelato coupe € 10, tram 7 mas, 24 londen
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5  Introduceer geel als hipste kleur op je feed door een bezoekje aan koffiebar 
Black & Yellow. Van de rijstpap tot de bekers en de window art, geel is wat de 
klok hier slaat. Eigenares Joke De Coninck weet niet alleen als de beste hoe je 
een perfecte flat white, filterkoffie of cappuccino maakt, ze heeft zelf ook een 
zeer succesvol Instagram-account. Leuk om te volgen op @deconinckjoke.
nassaustraat 7, www.blackandyellowcoffee.com, telefoon 0477745697, open ma-vr 

9.00-16.00, zo 10.00-17.00, prijs koffie € 3, tram 7 mas, tram 24 londen

6  Je ziet de schoonheid van Antwerpen nog beter als je het van een afstandje 
bekijkt. Boek daarom een havenrondvaart om Antwerpen van een andere kant 
te zien. Dat kan met een van de boten van Flandria. De verschillende boot  -
tochten hebben één ding gemeen: indrukwekkende plaatjes voor je Instagram 
gegarandeerd!
londenbrug tegenover café 't licht der dokken, www.flandria.nu, zie website voor tijden, 

prijs boottocht vanaf € 16, tram 24 londen

7  In september 2013 opende het Red Star Line Museum zijn deuren. Tussen 
1873 en 1934 kwamen meer dan twee miljoen Europese reizigers langs de 
Antwerpse haven, op weg naar New York, waar hun een nieuw leven wachtte. 
Ook Einstein waagde zich aan de ‘grote oversteek’. Het museum vertelt vooral 
het verhaal van de rederij en van de immigranten met audiovisuele hulpmiddelen 
én ouderwetse brieven en kaarten. Ook erg leuk voor kinderen! De uitkijktoren 
biedt een mooi uitzicht over ’t Eilandje en is gratis toegankelijk.
montevideostraat 3, www.redstarline.be, telefoon 032982770, open di-zo 10.00-17.00, 

entree € 10, laatste wo van de maand gratis, tram 7 mas

8  Zomerbar Bocadero heeft officieel het grootste terras van Antwerpen, waar 
je soms ook in de winter terechtkunt. Vlak ernaast kun je in het restaurant 
Pampelonne altijd wat eten met zicht op de lichtjes van de Schelde. Vooral de 
zonsondergang boven de stad is hier bijzonder fotogeniek. Een bezoekje aan 
deze hippe bar met tropische vibes voelt dan ook een beetje als vakantie. Als 
kers op de taart leveren de containerliften bij de entree steevast coole foto's op.
rijnkaai 150, www.bocadero.be, telefoon 032261075, open dagelijks 12.00-23.30, 

prijs cocktail € 10, tram 7 mas



ROUTE PICTURE PERFECT ANTWERPEN

9  Het zeshoekige, eerste deel van het nieuwe Droogdokkenpark op 't Eilandje 
is klaar: de Belvédère. Op dit ruime, groene rustpunt kun je vanuit het uitkijkpunt 
de stad mooi gadeslaan. Neem even plaats op een bankje, geniet van de rust 
en maak wat selfies met uitzicht. Bijzonder detail: de muren van de kaaien zijn 
verwerkt in het ontwerp.
sloepenweg 25, entree gratis, tram 7 mas

10  Wie van architectuur houdt, kan niet om het Antwerpse Havenhuis heen. 
Het gebouw bepaalt voor een belangrijk deel de skyline van de stad. De bekende 
architecte Zaha Hadid ontwierp dit indrukwekkende pareltje als hoofdgebouw van 
de haven. Je zou er een zeilschip in kunnen zien of misschien een diamant. Het 
Havenhuis is in ieder geval een metafoor voor de haven van de 21e eeuw: eentje 
die klaar is voor de toekomst. Tijdens een rondleiding kun je het gebouw 
bezoeken. Hiervoor moet je wel van tevoren reserveren (experienceantwerp.be).
zaha hadidplein 1, www.portofantwerp.com, telefoon 032052011, rondleidingen di 

18.30, za 10.00 & 14.00, entree € 10, tram 24 havenhuis

11  Antwerpen is altijd een bierstad geweest. In 1500 waren er zelfs bijna 
tweehonderd brouwerijen gevestigd in en rond de Brouwersvliet. Met de 
Antwerpse Brouw Compagnie heeft de stad na lange tijd weer een 
onafhankelijke brouwerij, mogelijk gemaakt door zo'n duizend crowdfunders. 
Ontdek het nieuwe hoofdstuk in de Antwerpse bier- en brouwgeschiedenis 
tijdens een rondleiding of een barbecue in de biergarten. Je kunt het bekende 
Seefbier proeven of een van hun andere bieren die een ode brengen aan de 
stad, zoals Super Cadix en Tournée Antwerpen. Leuk voor een foto: de flesjes 
hebben mooie, nostalgische labels.
indiëstraat 21, seef.be, telefoon 032939184, entree € 10, tram 24 cadix

12  Elk jaar in het begin van de maand mei openen verschillende fantastische 
zomerbars naast het water aan het Kattendijkdok. De zonsondergang is al even 
geweldig als de cocktails, dus maak een foto en deel je ervaring met je volgers!
Van relaxte urban vibes tot fancy loungebar, je hebt hier volop de keuze. Grote 
kans dat je in dit zomerbar-walhalla wel even blijft plakken.
kattendijkdok - oostkaai 21b, open dagelijks 11.00-23.00, prijs drankje € 4, tram 24 cadix
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13  Chaplins Salon & Barbershop is echt een mancave pur sang. Maak hier een 
reel terwijl het deskundige team je baard onder handen neemt in de jaren-50-stoel 
of neem een selfie met dat frisse pintje erbij. De salon is een mix van 
authentiek en modern, met houten muren, eigenzinnige antiquiteiten en de geur 
van kwalitatieve verzorgingsproducten die je helaas niet in een foto kunt vangen. 
Na een bezoekje ben je helemaal klaar voor de rest van deze Instagram-route. 
Wel vooraf even een afspraak maken.
londenstraat 12, chaplinsantwerp.be, telefoon 033447978, open di & do 10.00-20.00, 

wo & vr 10.00-18.00, za 9.00-16.00, prijs knipbeurt € 35, baardtrim € 18, tram 24 londen

14  Een echt goede koffiebar waar je – wanneer de zon schijnt – heerlijk mensen 
kunt kijken op het terras. Al is het binnen bij Georges Espressobar ook heerlijk 
zitten. Je ploft er neer in een hip, Scandinavisch getint interieur. Neem zeker een 
stukje homemade brownie bij je koffie, gemaakt met de beste chocolade.
londenstraat 27, fb georgeskaffee, telefoon 0498684281, open ma-vr 8.00-18.00 & za 

10.00-16.00, prijs prijs espresso € 2,30, tram 24 antwerpen londen

15  Via de Parkbrug kunnen voetgangers en fietsers van 't Eilandje naar Park Spoor 
Noord en omgekeerd. Het is de moeite om erdoorheen te lopen: het patroon 
van openingen in de wand zorgt overdag voor een mooi licht- en schaduwspel. 
Pak dus je camera en laat je creativiteit de vrije loop! Ook 's avonds is het er 
indrukwekkend, want dan is de brug mooi verlicht.
italiëlei 9, tram 24 noorderplaats

16  Het geheugen van Antwerpen rust in een mooi oud pakhuis dat grondig 
gerenoveerd is. Vroeger lag er in het Sint-Felixpakhuis tabak opgeslagen, maar 
tegenwoordig zit hier het FelixArchief: het stadsarchief. Vooral het binnenstraatje 
met kinderkopjes is een foto waard. Geef je ogen de kost en bewonder de 
authentieke elementen van het pakhuis.
oudeleeuwenrui 29 (ook ingang godefriduskaai), www.felixarchief.be, telefoon 

033389411, open di-vr 9.00-13.00, entree gratis, bus 17 felixarchief

17  Story Bistro lijkt zijn inspiratie regelrecht uit Zweden te hebben gehaald. In dit 
lichte, Scandinavisch ingerichte eetcafé en delicatessenwinkel kun je ontbijten, 
lunchen, dineren en lekkernijen als jams, chocopasta of koffiebonen voor thuis 
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kopen. Het terras is heel instagrammable gelegen, vlak aan het water met het 
MAS op de achtergrond.
godefriduskaai 2, bistro.story-antwerp.be, telefoon 033446646, open ma-vr 12.00-15.00 

& 18.00-22.00, za-zo 12.00-22.00, prijs € 16, bus 17 van schoonbekeplein, tram 7 mas

18  Het menu van Roest is zeer gevarieerd, met zowel Belgische klassiekers als 
exotische gerechten op de kaart. Je eet er in een bijzonder fotogeniek industrieel 
interieur bomvol planten, van de tafels tot het plafond. Voor een ware portie jungle 
fever! Ook alle imposant gevulde borden zijn food for the camera. Die crunchy 
zoete aardappelfrietjes en overdadige lunchtafels doen het geweldig op foodblogs.
sint-aldegondiskaai 64, www.roest.be, telefoon 032987359, open di-vr 12.00-14.15 & 

17.30-21.30, za 12.00-21.30, zo 9.30-21.00, prijs € 21, tram 7 brouwersvliet, bus 17 van 

schoonbekeplein

19  Smile voor de pizza! Je wordt vast gelukkig van de pizza’s van Otomat. Het 
deeg wordt bereid met Duvelgist, en dat maakt het extra knapperig. Ook de 
toppings zijn creatief, met ingrediënten als venkelsalami en gekonfijte gember. 
Probeer als dessert hun pavlova-pizza: hemels! Het interieur is industrieel en 
dat trekt een hip, jong publiek aan. Liever wat meer grandeur? Naast Otomat 
ligt Marcel, waar je (een stuk duurder) tafelt in een jaren-20-sfeer (www.
restaurantmarcel.be).
van schoonbekeplein 11, www.otomat.be, telefoon 032834848, open ma-do & zo 

12.00-22.00, vr-za 12.00-23.00, prijs € 15, tram 7 mas, bus 17 van schoonbekeplein

20  De Falcon Seamen Shop is al jaar en dag gevestigd op het Falconplein. De 
bekende schipperswinkel verkoopt naast uniformen en matrozenpetten ook een 
leuke collectie kinder-, mannen- en vrouwenkleding. In een maritieme sfeer koop 
je hier authentieke duffelcoats, en jurkjes, T-shirts en hemden met marine-
streepjes.
falconplein 2, www.falconseamen.com, telefoon 032325627, open di-za 11.00-17.00, 

tram 7 brouwersvliet, bus 17 van schoonbekeplein

21  In een voormalig graanpakhuis vind je Pazzo, nog zo'n begrip in de Antwerpse 
restaurantscene. Chef Ingrid Neven tovert de lekkerste, prachtig opgemaakte 
gerechtjes op je bord. Truffelliefhebbers zijn hier in de zevende hemel, want 
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daar kookt ze maar al te graag mee. Boven het restaurant vind je de wijnbar van 
Pazzo, waar je kunt borrelen of tot in de late uurtjes kunt doorzakken. Wel eerst 
die foto voor je Instagram maken voordat je nóg een glaasje neemt...
oude leeuwenrui 12, www.pazzo.be, telefoon 032328682, open ma-vr 12.00-14.30 & 

18.00-1.00, prijs € 28, bus 17 van schoonbekeplein, tram 7 brouwersvliet

22  Het Bos is een alles-in-één-adresje. In dit artistieke huis kun je naar exposities, 
theater- en filmvoorstellingen en liveoptredens. Of ga er wat eten en drinken in 
de Bosbar. Check de website om te weten wat er nog meer te doen is. Genoeg 
voor wat leuke stories in ieder geval... 
ankerrui 5-7, www.hetbos.be, zie website voor tijden en prijzen, tram 24 noorderplaats, 

bus 17 felixarchief

23  In de jaren 50 werd een verwaarloosd pakhuis ingenomen door experimentele 
kunstenaars. Zo ontstond de traditie van het Hessenhuis als ontmoetingsplek 
en tentoonstellingsruimte. Lange tijd was het gebouw niet meer toegankelijk 
voor het publiek, maar nu is er een café waar vooral de gayscene feestjes bouwt. 
Het Hessenhuis is een mooi voorbeeld van de pakhuizen die de havenbuurt 
typeren. Het dankt zijn naam aan het feit dat de hier opgeslagen goederen 
aangevoerd werden uit het Duitse Hessen.
falconrui 73, fb hessenhuis, telefoon 032311356, open ma-do 16.00-1.00, vr 14.00-1.00, 

za-zo 20.00-1.00, bus 17 hessenbrug, tram 1, 24 paardenmarkt

24  Zeg je koffie of thee in Antwerpen, dan moet je naar Cuperus. De vestiging op 
de Paardenmarkt, Cuperus Horsey, is naast een specialty koffiebar ook de place 
to be om te shoppen voor al je koffie- en theebenodigdheden, van molens tot 
weegschalen en koffiemachines. De experts geven jou met plezier alle uitleg 
over koffiesmaken, theeblends en bieden zelfs opleidingen aan tot barista. De 
koffiebar kreeg onlangs een hippe facelift, leuk voor wat extra Instagram-likes!
paardenmarkt 28, www.cuperuskoffie.be, open ma-vr 8.30-18.00, za-zo 10.00-18.00, 

tram 1, 24 paardenmarkt, bus 17 hessenbrug

25  Oh My God, Holy Moly en Halleluja! Dat zijn al drie soorten American cookies 
die je kunt krijgen bij Holy Cookies. In januari 2020 gingen de oprichters van 
Holy Cookies op citytrip naar New York City. Tijdens de lockdown hadden ze 
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enorm veel tijd om te dromen van al die heerlijke, beroemde koekjes van Levain 
Bakery. Ze startten met bakken; elke dag nieuwe koekjes met andere smaken. 
Wel even een foto maken voor je je tanden in zo'n smeuïge cookie zet!
paardenmarkt 18, holycookies.be, open di-za 12.00-17.00, prijs cookie € 3,25, tram 7 

klapdorp, bus 17 hessenbrug

26  In het onbekende volkse en bruine Café 't Bezemsteeltje kun je je onder-
dompelen in zweverige sferen. Van vloer tot plafond hangt het interieur vol met 
heksen en bezemstelen. Dit bizarre, kleine café is een bijzondere maar donkere 
setting om een pintje te drinken en een praatje te maken met de lokale bevolking. 
Met deze plek betover je beslist al je volgers!
varkensmarkt 4, cafe-bezemsteeltje.metro.bar, telefoon 0465865194, open dagelijks 

9.00-4.00, prijs pintje € 2,50, tram 7 klapdorp, bus 17 hessenbrug

27  Het Hof van Liere of Prinsenhof is een verborgen parel in de stad. Dit 16e-
eeuwse stadspaleis met binnenplaatsen, tuinen en galerijen is een ideale locatie 
om jezelf in de spotlight te zetten zonder te veel photobombers om je heen. 
Tegenwoordig zijn de gebouwen eigendom van de Universiteit Antwerpen, 
maar door de eeuwen heen had het hof diverse andere bestemmingen, zoals 
jezuïetenkostschool, militair hospitaal en militaire kazerne.
prinsstraat 13, www.antwerpen.be/info/55507db9aaa8a73f3c8b45b9/hof-van-liere, 

open ma-vr 9.00-16.00, entree gratis, tram 11 sint-jacob, bus 17 hessebrug

28  Traditioneler dan het bruine café Kassa 4 vind je ze niet. De oude chauffages 
werken in de winter overuren om alles lekker warm te stoken; in de zomer 
schuiven de ramen open en zit het terras steevast vol. Dat je hier op het drukke 
plein midden in de studentenbuurt zit, betekent ook dat de pintjes betaalbaar 
zijn. Zo kun je tussen een mengelmoes van Antwerpenaren blijven plakken tot 
in de vroege uurtjes. Neem zeker een kijkje binnen, waar je teruggaat in de tijd 
naar 'de jaren stillekes', zoals ze dat in Antwerpen zeggen.
ossenmarkt 21, fb dekassa4, telefoon 0477726273, open ma-vr 10.00-3.00, za-zo 

12.00-3.00, prijs pintje € 2,30, tram 11 jezusstraat, bus 17 hessenbrug

29  Tegenwoordig schuifelen door het Begijnhof geen begijnen meer (alleen-
staande vrouwen die kuisheid beloofden aan de katholieke kerk). Maar als de 
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deuren openzwaaien, tref je nog steeds een serene sfeer van rust en groen, 
midden in de stad. De straatjes leiden naar het Sint-Catharinakerkje en de binnen-
tuin met vijver en boomgaard. De huisjes worden nu verhuurd aan particulieren.
rodestraat 39, open dagelijks 8.00-18.00, entree gratis, tram 11 jezusstraat, 1, 24 

paardenmarkt

30  Kiebooms is hét danscafé waar door talrijke Antwerpse omaatjes nostalgisch 
over wordt gepraat. Na enkele decennia geven nieuwe eigenaars de plek nu een 
nieuwe boost, zonder het unieke karakter van dit traditionele danscafé te 
verliezen. Café Kiebooms is onlangs heropend met lokale bieren, koffie met 
advocaat en slagroom, stoofvlees met dikke frieten en vooral veel live muziek 
op donderdagavond om een danske op te placeren. Leuk voor heerlijk 
ouderwetse plaatjes.
de coninckplein 18, fb cafekiebooms, telefoon 0477465328, open open dagelijks 

15.00-23.30, tram 12 de coninck, bus 30 rotterdamstraat

31  Koffiebar Viggo's is zo urban als het maar kan. Naast excellente koffie drinken 
en cheesecake extraordinaire verorberen, kun je er ook dansen! Heb je zin in een 
dansje voor de clubs openen? Viggo's eigenaar Tim startte met 'Coffee Before 
Clubbing', waarbij dj's draaien om je alvast in the mood te brengen voor je avondje 
uit. Houd de Facebookpagina in de gaten voor de nieuwste data. Tip: eigenaar 
Tim maakt graag schattige latte art-beertjes voor een foto.
de coninckplein 21, www.viggos.be, telefoon 0477779776, open di-do & zo 9.00-

18.00, vr-za 9.00-22.00, prijs drankje € 3, tram 12 de coninck, bus 30 rotterdamstraat

32  Met ruim twaalf wisseltaps en meer dan tweehonderd speciaalbieren op fles 
veroverde de Beerlovers Bar in korte tijd de harten van iedereen die van bier 
houdt. Een duizelingwekkende keuze? Laat je volgers gewoon een biertje van de 
kaart kiezen! De Beerlovers Bar is gelegen aan het De Coninckplein in Antwerpen, 
midden in de multicultibuurt. Om de hoek vind je ook de Chinese wijk.
rotterdamstraat 105, www.beerlovers.be, telefoon 0497472620, open ma & wo-do 

16.00-23.30, vr-zo 15.00-23.30, prijs speciaalbier € 7, bus 30 rotterdamstraat, tram 12 

de coninck

33  SLAM! Alles over stadscultuur vind je in de Urban Bib. Dit is een installatie in 
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de Bibliotheek Permeke met boeken, graphic novels, magazines en muziek, en 
extra aandacht voor de Antwerpse urban scene. Ook vind je er een streetart-werk 
van de Antwerpse stadstroubadour Tourist LeMC, gemaakt naar aanleiding van 
zijn album 'We begrijpen mekaar'. Voor het gebouw van de Bib vind je verder een 
moderne glazen kubus die inspireert tot originele foto's.
de coninckplein 26, www.permeke.org/urbanbib, telefoon 032211333, open ma-vr 

10.00-18.00, za 10.00-16.00, zo 10.00-14.00, entree gratis, tram 12 de coninck, bus 

30 rotterdamstraat

34  Het Antwerpse Chinatown ligt vlak bij het Centraal Station. De wijk begint bij 
een gigantische Chinese poort – even poseren! – die je naar de Van Wesen beke-
straat leidt, het hart van de Chinese buurt. Ga zeker even naar de Aziatische 
supermarkt Sun Wah op nummer 16. Ze verkopen er alles om de beste Chinese, 
Thaise, Japanse, Koreaanse, Filipijnse en Indiase gerechtjes op tafel te toveren. 
Ook vind je er gelukskoekjes, Japanse thee, rijstkokers... Wah-nzinnig! 
van wesenbekestraat, tram 2, 3, 5, 6 astrid, 11, 12, 24 centraal station

35  Pardaf heeft maar liefst drie verdiepingen tweedehandskleding voor zowel 
dames, heren als kinderen in een prachtig herenhuis in hartje Antwerpen. Tover 
jezelf om tot iemand anders, pas gekke hoedjes of prachtige mantels. Jouw 
volgers kiezen vast wel je nieuwe outfit voor je uit. Even namedroppen, want 
ze hebben onder andere Ba&sh, Ralph Lauren, Esprit, Jacob Cohen, Armani, 
Essentiel, Converse, Calvin Klein, American Vintage, Maje, Ganni, Just Female, 
Levi's, Prada en nog zoveel meer!
gemeentestraat 8, pardaf.be, telefoon 032326040, open di-za 11.00-18.00, tram 2, 3, 

5, 6 astrid, 11, 12, 24 centraal station

36  De Belgische architect Delacenserie ontwierp eind 19e eeuw het Centraal 

Station. Hij heeft zich daarbij helemaal laten gaan. De hal lijkt wel een 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 een 
bezoekje dus meer dan waard.
koningin astridplein 27, tram 2, 3, 5, 6 astrid, 11, 12, 24 centraal station
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