Best tips eve

TIME TO MOMO ANTWERPEN

r!

ALGEMEEN

Stap de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. Weet
waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt.
In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de échte
highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, terwijl
je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores.
Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience.
100% GOOD TIME!
NAAR ANTWERPEN!
Voor locals voelt Antwerpen aan als een dorp, maar ’t Stad – zoals de Antwerpenaren zeggen – heeft evenveel te bieden als een metropool. Het is een creatieve
wereldstad op een kleine, gezellige oppervlakte. Elke wijk is uniek. Fashionista’s
shoppen bij bekende Antwerpse designers in de Modewijk, cultuurliefhebbers
kunnen terecht in de vele musea en ook op historisch en architectuurgebied zijn
er genoeg inspirerende plekken. Wij laten je zien waar. Maak bovendien kennis
met de fantastische foodscene: er komen steeds meer culinaire hotspots bij in
Antwerpen. Of drink een pintje met de locals in een van de cafés. Om de stadsdrukte even te ontvluchten, ga je naar ’t Eilandje en ’t Noord.

Feel good & enjoy

OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafés, musea, galeries, winkels
en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag
komen en het leuk hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

STAD

antwerpen
WERK & BEZIGHEDEN

Geen van de adressen die we beschrijven, heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een onafhankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, maar
ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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reisjournaliste

LOCAL

Marie Monsieur

Marie is altijd onderweg:
ooit nam ze zich voor om
alle landen ter wereld te
ontdekken. Ook in
hometown Antwerpen

trekt ze er graag opuit.
Naar de Scheldebocht
om te picknicken en de
zon te zien ondergaan,
naar arthouse cinema
Cartoon’s of naar het
Fotomuseum. Ze struint
graag langs galeries,
boetiekjes en hippe
restaurants.

het beste van ANTWERPEN in 6 routes
1

ROUTE
> HISTORISCH CENTRUM p. 18
Sfeervolle smalle straatjes met kasseien, de imposante
kathedraal en de Grote Markt. Toeristen, locals en
studenten komen samen op de gezellige terrasjes.
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ROUTE
> MEIR & QUARTIER LATIN p. 38
Dit is dé shopbuurt van Antwerpen; van de hippe merken op de Meir tot
de exclusievere boetieks in de autovrije straatjes van Quartier Latin.
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ROUTE
> ’T ZUID & NIEUW ZUID p. 58
’t Zuid is de hotspot voor trendy Antwerpen, vol bruisende
cafés en restaurants. Ook vind je hier alle grote musea.
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ROUTE
> MODEWIJK & KAAIEN p. 78
Hier vind je de perfecte mix tussen volks en hip. De Nationalestraat is het
modecentrum van de stad. In de Kloosterstraat zijn op zondag de
brocantewinkels in trek.
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ROUTE
> ’T NOORD & ’T EILANDJE p. 98
In deze havenbuurt wordt volop aan stadsvernieuwing
gedaan. Recente voorbeelden zijn Park Spoor Noord,
het MAS en het Red Star Line Museum.

ROUTE

6

> DIAMANT, BORGERHOUT & ZURENBORG p. 118
Van de Joodse wijk door het multiculturele en opkomende Borgerhout
naar de hippe belle-époquewijk Zurenborg. Deze wandeling is bijna een
reis rond de wereld.
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ROUTE 1
HISTORISCH CENTRUM

HISTORISCH CENTRUM
Het acht eeuwen oude centrum bruist enorm. De Antwerpse universiteit en
enkele hogescholen zijn hier gevestigd. Dat maakt dat de historische panden
een bonte mix van bewoners herbergen: studenten, rasechte Antwerpenaren
en nieuwe inwoners, van jong tot oud.

OVER DE ROUTE
Dit is de meest toeristische wandeling en die neemt je mee langs alle historische
bezienswaardigheden van Antwerpen. De wandeling is niet bijzonder lang en
toch ontdek je verschillende kanten van de stad. Zo loop je door de studentenbuurt en kun je even uitrusten aan de Schelde. Wie graag een terrasje meepikt of
met een rasechte Antwerpenaar aan de bar wil zitten, is hier op de juiste plaats.

dE wijken
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weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ HENDRIK CONSCIENCEPLEIN & SINT-CAROLUS BORROMEUSKERK
+ ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL + RUIENWANDELING + POPOFF
+ DOGMA
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Antwerpenaren noemen het kantoor van de burgemeester met een knipoog
’t Schoon Verdiep. De fontein van Brabo vertelt een 16e-eeuwse legende die
de naam van Antwerpen verklaart. De reus Druon terroriseerde de inwoners
van de stad door geld te vragen als ze de Schelde wilden oversteken. Als ze
niet konden betalen, hakte hij hun hand af en gooide die in de Schelde. De
Romeinse held Silvius Brabo vocht tegen de reus, overwon hem en liet hem
hetzelfde lot ondergaan – vandaar de naam (h)andwerpen.

TIPS
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// Zeker doen als je voor het
eerst in Antwerpen bent
// Leuk voor de zondag
// Dé wijk om de
Antwerpse geschiedenis
te ontdekken
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o.l.v. kathedraal
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De historische binnenstad is het kloppende hart van Antwerpen. Dwalend door
de straatjes met prachtige gevels waan je je soms in de middeleeuwen. De
imposante Grote Markt is omgeven door schitterende gebouwen, waaronder
veel gildehuizen waarvan de meeste versierd zijn met gouden beelden. Ook het
indrukwekkende renaissancestadhuis staat hier.

De Boerentoren was in 1931 de hoogste wolkenkrabber van Europa. Nu is er
een bank in dit art-decogebouw gehuisvest. Een van de mooiste pleinen in de
wirwar van straatjes is het Hendrik Conscienceplein. Genoemd naar de Vlaamse schrijver die er, samen met enkele andere kunstenaars, voor zorgde dat dit
plein in 1972 het eerste autovrije plein in de stad werd. De gezellige terrasjes,
winkels en straatmuzikanten zorgen er voor een bourgondische sfeer. Een betere plek om op een terrasje te gaan zitten, is er bijna niet!
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Wild Project
Waterplein
Het Steen
Museum Vleeshuis
Pagaddertoren
Normo Coffee
Letterenhuis
Nimman
Begijnhof
Rockoxhuis
Salon de Thé Claude
Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein
Dogma cocktails
Antiekmarkt
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Paters Vaetje
Bia Mara
Grote Markt
Backyard
Pho 61
Den Engel
Cartoon's
Savage
Ruien
De Bomma
DIVA
Philip's Biscuits
Vlaeykensgang
Popoff
Roji
Pasta Hippo Vino
Stephan Schneider
De Vagant
Poorterswoning Pelgrom
Bij Lam & Yin
Valerie Traan
Sjokolat
Falafel Tof
Copa Cava

ROUTE 1 > HISTORISCH CENTRUM
ROUTE 1

wen bijna werden afgebroken. Dit werd voorkomen door een jonge antiquair (de
ondertussen erg bekende Axel Vervoordt) die de boel opkocht en het hele complex restaureerde. Het resultaat is een oase van rust, verscholen achter een
onopvallende poort. Je vindt er de mooie galerie van Vervoordt en het exclusieve
restaurant Sir Anthony van Dyck.
oude koornmarkt 16, uitgang pelgrimstraat, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

De open haard knettert uitnodigend in de 16e-eeuwse Poorterswoning
Pelgrom. De tafel is gedekt alsof de bewoners elk moment kunnen aanschuiven.
35

Hier zie je hoe de burgers in de Gouden Eeuw leefden, tot en met de levende
kip die ze in de keuken hielden. Drink of eet iets in de kelder.
pelgrimstraat 15, www.pelgrom.be, telefoon 032340809, open di-wo & do 18.0022.30, vr 18.00-23.00, za 12.00-0.00, zo 12.00-22.30, entree € 3, tram 3, 4, 5, 9, 15
ROUTE 4

groenplaats
ROUTE 2

Veerle Wenes bouwde haar huis om tot kunstgalerie Valerie Traan, waar
alles draait om design, kunst en architectuur. Naast de wisselende exposities
kun je in dit indrukwekkende pand het werk van de bekende Belgische meubelontwerpers Muller-Van Severen bewonderen.
37

reyndersstraat 12, www.valerietraan.be, telefoon 0475759459, open sep-jun do-za
14.00-18.00, andere dagen op afspraak, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats
FINISH

H

ROUTE 3

START

legenda
>> BEZIENSWAARDIGHEDEN
>> ETEN & DRINKEN
>> SHOPPEN
>> LEUK OM TE DOEN
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ROUTE 4 > MODEWIJK & KAAIEN

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Het Huis van Roosmalen, op de hoek van de Sint-Michielskaai en de Goedehoopstraat, is in 1985 ontworpen door de Belgische architect bOb van Reeth.
4

De postmodernistische stadsvilla zorgde ervoor dat de verwaarloosde Scheldekaaien weer gewaardeerd werden als woongebied en zette de toon voor een
nieuw type architectuur in Antwerpen. Het karakteristieke, zwart-wit gelaagde
gebouw is samen met het eveneens door Van Reeth ontworpen Zuiderterras
(dat nu de naam RAS draagt) iconisch geworden.
goedehoopstraat 1, bus 30/34 sint-michielskaai

Op de Vrijdagmarkt vind je een parel van een (interactief) museum. Het
Museum Plantin-Moretus is Unesco-Werelderfgoed en geeft je een uitstekend
21

beeld van wat ooit de grootste uitgeverij van de Nederlanden was. Het is de
enige drukkerij/uitgeverij uit de renaissance- en baroktijd die bewaard is gebleven.
Het Prentenkabinet bevat een verzameling prenten en tekeningen van de Antwerpse meesters van de 16e eeuw tot nu.
vrijdagmarkt 22-23, www.museumplantinmoretus.be, telefoon 032211450, open dizo 10.00-17.00, entree € 8, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats, tram 4 sint-andries

Fashionista’s kunnen niet om het ModeMuseum (MoMu) heen. Er zijn twee
steengoede tentoonstellingen per jaar, over ontwerpers (zoals Dries Van Noten)
of over een thema of modetijdperk. Het MoMu leent items van wereldberoemde
musea en heeft een indrukwekkend archief met kleding, kant, borduurwerk en
gereedschap voor ambachtelijke textielbewerking. De bekende Antwerpse
Modeacademie zit hier ook. Bekijk, als je aankomt of vertrekt, ook de collectie
van boekhandel Copyright.
33

nationalestraat 28, www.momu.be, telefoon 034702770, open di-zo 10.00-18.00,
elke eerste do van de maand 10.00-21.00, entree € 8, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

ETEN & DRINKEN
Kloonies kreeg zijn klinkende naam door de samenvoeging van Klooster
straat en George Clooney, omdat de eigenaar een beetje op hem lijkt. Hier drink
1
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ROUTE 6 > DIAMANT, BORGERHOUT & ZURENBORG

tips mee om zo ecologisch mogelijk te leven. Er is ook een zadenbibliotheek,
een ecologische tuin en een daktuin, waar je alles leert om een stadstuintje of
groendak te maken bij je thuis.
turnhoutsebaan 139, www.antwerpen.be/ecohuis, telefoon 032170811, open
ecohuis: di-vr 9.00-16.30, elke eerste za van de maand 10.00-16.00, ma enkel op
afspraak & ecocafé: di-vr 11.30-22.00, za 17.00-22.00, zo 10.00-16.00, entree ecohuis
€ 2 (gratis op vrijdag of als je Antwerpenaar bent), tram 10, 24 drink

De Cogels-Osylei is een prachtige laan met panden in belle-époque- en artnouveaustijl. Loop zeker even de Generaal van Merlenstraat in, naar de vier iden36

tieke hoekhuizen, gebouwd in 1899 en ontworpen door architect Bascourt. Ze
vormen samen een geheel: De Vier Seizoenen. Zowel in schitterende mozaïeken
als in glas-in-loodramen vind je deze naam terug. De lente en zomer hebben een
frisse groengekleurde gevel en de herfst en winter een behaaglijk, warme bruintint in het metselwerk en de kozijnen.
cogels-osylei en kruispunt generaal van merlenstraat-waterloostraat, tram 11 draakplaats
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ETEN & DRINKEN
We waarschuwen je: voor het decor moet je niet naar restaurant Lung Wah,
dat midden in Chinatown ligt. Het eten is hier wel ontzettend lekker. Bestel
bijvoorbeeld hun huisspecialiteit: gegrild speenvarken met een überknapperig
korstje. Ook de pannenkoekjes met pekingeend zijn er overheerlijk.
3

van wesenbekestraat 38, telefoon 032978258, open ma-wo & za-zo 12.00-14.00 &
18.00-20.00, prijs € 20, tram 10, 11, 24 centraal station

Chef Lien Kockelbergh combineert haar twee grootste passies, koken en reizen, in haar ontbijt/lunchzaak Soekmekaar. Elke dag kun je kiezen uit een stuk of
vier ontbijtjes en lunches. Lien gaat elke ochtend naar de markt en stelt dan haar
buffet samen. Ze gebruikt pure smaken en verwerkt invloeden van over de hele
wereld. Leuk: een deel van de winst gaat naar een gastronomisch project voor
jongeren in een township in Kaapstad, de stad waar Lien jaren woonde.
4

pijlstraat 13, www.soekmekaar.be, telefoon 0486832888, open ma-vr 8.00-16.00,
prijs € 14, bus 30/34, tram 12 antwerpen de coninck
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ROUTE 2 > MEIR & QUARTIER LATIN

9

De Serre is – lucky us – niet alleen een leerplek voor startende horecaondernemers , ook buitenstaanders kunnen er ontbijten, lunchen of een vieruurtje mee38

pikken. Het industriële pand is de moeite waard: een vloer met visgraatmotief,
zwarte tafels, planten aan het plafond, insecten aan de muur en zelfs een heuse
green wall. Ze focussen op zero waste en kiezen voor seizoensgebonden, lokale
producten. Er is voor elk wat wils: granola met yoghurt en fruit, sappen, soep,
salades en bagnats. Rust uit op hun terras, dat grenst aan de botanische tuin.
lange gasthuisstraat 29-31, www.de-serre.be, open ma-vr 8.00-17.00, zomer langer
open, prijs lunch € 10, tram 4, 7 oudaan

SHOPPEN
In de Leopoldstraat vind je heel wat leuke antiekzaakjes. Bij Frank Van Laer
staat de deur altijd open en bezoekers worden met een glimlach ontvangen.
7

Geen wonder dat Frank een internationaal klantenbestand heeft. Van etnische
kunst tot een vintage designerbank, hier tik je een exclusief item op de kop.
leopoldstraat 16, www.frankvanlaer.be, telefoon 0475291963, open di-za 11.00-18.00,
tram 4, 7 nationale bank

Dat Inge Onsea en Esfandiar Eghtessadi – zij was model en hij is de zoon
van modeontwerpster Nicole Cadine – iets met mode zouden gaan doen, stond
in de sterren geschreven. Ze begonnen hun merk Essentiel met slechts drie
T-shirts in 25 kleuren. Nu kleden ze vrouwen en mannen van muts tot schoen.
In de Schuttershofstraat vind je hun twee winkels.
9

schuttershofstraat 26 & 42, www.essentiel.be, telefoon 032131510, open ma-za
10.00-18.30, tram 4, 7 oudaan

Conceptstore Graanmarkt 13 van het stel Ilse Cornelissens en Tim van Geloven biedt alles onder één dak: een winkel met mode, juwelen, accessoires,
designobjecten en meubels, een bejubeld restaurant (onder leiding van de bekende Belgische chef Seppe Nobels) en een prachtig appartement dat je kunt
huren. Een niet te missen adres dus.
14

graanmarkt 13, www.graanmarkt13.be, telefoon 033377992, open ma-za 10.30-18.30
(winkel), di-za 12.00-14.30 & 18.00-22.00 (restaurant), tram 3, 5, 9, 15 meir
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ROUTE 6 > DIAMANT, BORGERHOUT & ZURENBORG

kinderkleding. Er hangt altijd een gezellige sfeer, want achterin kun je ‘chillen’
met een koffietje.
turnhoutsebaan 106, fb chillbox, open ma-vr 10.00-18.00, tram 10, 24 drink

Op het Laar vind je Hart en Ziel, een echt plantenparadijs. Naast veel mooi
groens shop je er toffe items voor in je interieur en originele cadeautjes. Check
19

zeker de Plantochi: een minicactus in een stolpje om aan je sleutels te hangen.
laar 12, www.hartenzielwonen.be, telefoon 0485104427, open di-vr 12.00-17.30, za
9.30-17.30, tram 10, 24 drink

Emenel goudsmeden is een ‘anders-dan-anders’ juwelier. De winkel is
meteen ook het atelier van eigenaren Mike & Lilian. Kies een stuk uit de
32

collectie, laat iets ontwerpen of bewonder het maakproces. Voor een uniek,
exclusief juweel is dit hét adres in Antwerpen.
grotebeerstraat 1, www.emenel.be, telefoon 032398191, open di-vr 11.00-18.00, za
11.00-17.00, tram 11 dageraadplaats

LEUK OM TE DOEN
Het Antwerpse Chinatown ligt vlak bij het Centraal Station. De wijk begint
waar een gigantische Chinese poort je naar de Van Wesenbekestraat leidt, het
hart van de Chinese buurt. Ga zeker even naar de Aziatische supermarkt Sun
Wah (nr. 16 in die straat); ze verkopen er alles om de beste Chinese, Thaise,
Japanse, Koreaanse, Filipijnse en Indiase gerechtjes op tafel te toveren.
2

van wesenbekestraat, tram 10, 11, 24 centraal station

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 schattige pinguïns
in het koude Vriesland zijn of de Afrikaanse olifanten en giraffen in hun eigen
Egyptische tempel, ze stelen ongetwijfeld je hart.
7

koningin astridplein 26, www.zooantwerpen.be, telefoon 032248910, open dagelijks
vanaf 10.00, zie website voor sluitingstijden, entree € 24, boek online voor een
gereduceerd tarief, tram 2, 6, 9, 15 diamant, tram 3 astrid
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TIJD OVER?
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog een aantal plekken en
bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze staan
hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken
vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.
Het Schoonselhof wordt weleens het ‘Père Lachaise’ van Antwerpen genoemd. Het doet allerminst onder voor de Parijse tegenhanger: veel AntwerpeA

naren die de geschiedenis van de stad hebben beïnvloed, vonden hier hun laatste
rustplaats. De eerste graven stammen uit 1911. In 1914 werden er militaire
ereperken aangelegd. Sinds 1921 is het een openbare begraafplaats. Je kunt
ook een themawandeling maken in deze serene omgeving.
hoek krijgsbaan-sint bernardsesteenweg, wilrijk, www.schoonselhof.be, telefoon
037403640, open dagelijks zonsopgang tot zonsondergang, entree gratis, tram 24
schoonselhof

Als je ten volle van het Nachtegalenpark wilt genieten, neem er dan je tijd
voor. De naam staat voor de parken Vogelzang, Den Brandt en Middelheim
(www.middelheimmuseum.be). In het laatste park vind je een wereldberoemde
collectie beeldhouwwerken, met uiteraard ook werk van de Antwerpse Panamarenko. In park Den Brandt ligt restaurant De Melkerij, met geweldige speeltuin.
Behalve een warme maaltijd en allerlei tussendoortjes proef je er ook heerlijke
ijscoupes (www.melkerij-nachtegalenpark.be).
B

middelheimlaan 61/floraliënlaan 115, middelheim, bus 21 lindendreef, tram 7, 15
koninklijkelaan

Als er iets is waar de echte Antwerpenaar trots op is, dan is het wel het strand.
Sint-Anneke ligt op de linkeroever van de Schelde. In liedjes wordt beweerd
dat het hier met mooi weer beter toeven is dan aan de Spaanse kust. Er is
een jachthaven, je kunt wandelen op de dijk en vogels kijken in natuurgebied
de Blokkersdijk. In de zomer is er een leuke zomerbar, Bar Left (www.barleft.be).
Vanaf de linkeroever heb je het mooiste uitzicht op Antwerpen.
C

linkeroever, tram 2, 3, 9, 15 van eeden
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HOTELS
Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediënten voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk. Een
hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in
stapt.
Peperduur, spotgoedkoop of iets daartussen? Het aanbod aan hotels is groot in
Antwerpen. Je vindt er de bekende ketens, maar ook veel kleinere boetiekhotels.
De laatste jaren komen er steeds meer B&B’s. Er zijn enkele goede hostels en
een daarvan ligt zelfs pal in het centrum. Het voordeel van een relatief kleine
stad als Antwerpen is dat je nooit ver buiten het centrum overnacht. De meeste
hotels en B&B’s vind je in het historische centrum of op ’t Zuid. Op onze website
www.timetomomo.com vind je veel tips voor leuke overnachtingsadressen in
Antwerpen.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.

144

stedengi
ANTWERPE

ds

loss
( thema ) reoutes

N

app

Geniet elke seconde en
maak van je citytrip een
feel good experience

En ga voor nog meer informatie, de
leukste wijken, de ﬁjnste hotels en de
laatste nieuwe tips over Antwerpen naar
www.timetomomo.com/antwerpen

