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In Ant wer pen is van alles te doen. De meeste toe ris ten komen om te win ke len.
Dat kan er te kust en te keur, maar de groot ste win kel straat, de Meir, komt in
deze gids niet aan bod. Niet omdat het er niet leuk is. Inte gen deel. Zowel de
straat als de grote win kel ke tens die je daar vindt, zijn veel rui mer van opzet
dan we in Neder land gewend zijn.
Wat je wel in deze gids aan treft, zijn wan del toch ten die je naar buur ten net bui ‐
ten het cen trum van de stad lei den. Al deze buur ten heb ben een eigen sfeer. Je
komt door een mooie groene art-nou veauwijk, je struint door de haven wijk, je
bezoekt het muse um kwar tier of je maakt de over steek naar de Lin ker oe ver. Je
wan delt door buur ten waarin volop geleefd wordt en waar je de sfeer van de
stad veel beter opsnuift dan op de Meir. Je treft er leuke win kel tjes en cafés aan
die Ant wer pen zo anders maken dan Neder land, en die je het gevoel geven in
het bui ten land te zijn.
 
Zelf breng ik al ruim twin tig jaar een deel van mijn tijd in Ant wer pen door. Het
is mijn tweede thuis, naast Amster dam waar ik gebo ren ben. Wat ik me van
vroe ger kan her in ne ren zijn dag toch ten en een enkel week endje in deze leven ‐
dige Bel gi sche stad. Ook ik ging toen win ke len op de Meir, at een Bel gi sche
wafel en nam een doosje bon bons mee naar huis.
In de afge lo pen twin tig jaar heb ik Ant wer pen zien ver an de ren.  Kon  je  er                        ‐
twintig jaar gele den slechts met de grootst moge lijke moeite een vege ta risch
gerecht vin den, tegen woor dig barst het er van de vege ta ri sche en vega nis ti sche
eet huis jes. Waren er twin tig jaar gele den nau we lijks fiet sers in het ver keer,
tegen woor dig zijn er fiets pa den en volop huur fiet sen. Stonden er twintig jaar 
geleden veel woningen en gebouwen leeg, nu hebben ze nieuwe bestemmingen 
gekregen wat de levendigheid in de stad zeer ten goede komt.

      
                 
     

 
In deze gids hoop ik je de dyna miek van de stad te laten zien. Ik hoop dat Ant ‐
wer pen je inspi reert en dat je op de wan del toch ten van deze stad gaat hou den.
 
Veel wan del ple zier met deze Odys see Reis gids
Hanna de Heus
 
Iets gemist?
Odys see houdt zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn er fou ‐
tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den of prij zen? Laat het ons
weten. Mis schien heb je wel tips over hotels, pen si ons, res tau rants en musea?
Ook dat horen wij graag! Stuur een mail naar: info@ odyssee- reisgidsen. nl.
Alvast har te lijk dank. Voor upda tes kijk op: odyssee- reisgidsen. nl/ item/ 
wandelen- in- antwerpen- updates.

Voorwoord

Inhoudsopgave 



Antwerpen verkennen
Wandelstad Antwerpen 7
Korte geschiedenis van Antwerpen 11
Wandeling 1 | Joodse wijk, Zurenborg en Borgerhout
Drie wijken, drie werelden 13
Wandeling 2 | Het Eilandje
Van oude havenbuurt naar trendy wijk 27
Wandeling 3 | Recreëren op de Linkeroever
Via de voetgangerstunnel naar het strand 38
Wandeling 4 | Het Zuid: antiek, retro en kunst
De ultieme route voor shopaholics en kunstliefhebbers 47
Wandeling 5 | Quartier Latin en Middelheim
Van de Groenplaats naar het groen van de parken 59
5.1 Van de Groenplaats naar de Koninklijkelaan 60
5.2 Van Middelheim terug naar de Groenplaats 66
Praktische informatie
Antwerpen van A tot Z 75
Register 77

Kaders
Art nouveau 16
Sloop Zurenborg 16
Halte Minnares 17
Quinten Matsijs 19
Zoo Antwerpen 25
Wetenswaardigheden over de Sint-Annatunnel 41
Gedempte Zuiderdokken 51
Renaat Braem 69
De schuif 72

Inhoudsopgave

 



  



Gevels aan de Grote Markt. Foto Mary Kuiper

Laat ik dit vooropstellen: Antwerpen is geen verlengstuk van Nederland. Je
kunt er prima met Nederlands terecht, iedereen verstaat je, maar je bent
wel degelijk in een ander land met een andere cultuur. Antwerpenaren zijn,
net als Belgen in het algemeen, niet dol op de luid pratende, altijd op geld
beknibbelende Nederlanders die overal commentaar op leveren of lachen
om wat maar enigszins Belgisch is. Met een beetje beleefdheid en oprechte
interesse kom je veel verder en heb je een leuke tijd in Antwerpen.
 
Het onder wijs in België staat al jaren op een hoger niveau dan het Neder landse,
of het nou om basis on der wijs of uni ver si taire stu dies gaat, en de gemid delde
Belg beschikt over een flinke hoe veel heid alge mene ken nis.
Waarom voe len veel Neder lan ders zich dan toch boven Bel gen ver he ven? Mis ‐
schien heeft het ermee te maken dat Bel gen niet de behoefte voe len met veel
tam tam en elle bo gen werk een plekje boven aan de Euro pese lad der te ver o ve ‐
ren. Ze gaan stil ler en bedacht za mer te werk. Opval lend is bij voor beeld dat
Bel gen voort du rend kij ken hoe Neder lan ders iets oplos sen, omdat ze menen
dat je kunt leren van het goed om je heen kij ken. Omge keerd zul len Neder lan ‐
ders zel den bij de Bel gen te rade gaan. Bel gen kij ken vaak naar de Neder landse
tele vi sie, maar hoe veel Neder lan ders ken nen wij die regel ma tig de Vlaamse
zen ders vol gen? En dat ter wijl er, zeker op het gebied van docu men tai res, toch
gewel dige tele vi sie wordt gemaakt.
 
Bel gen zijn oprecht geïnte res seerd in Neder land. Wijst een onder zoek bij voor ‐
beeld uit dat er in Neder land min der dode lijke ver keers on ge luk ken plaats vin ‐
den dan in België, dan ver schij nen er in Bel gi sche kran ten met een ana ly ses die
dit ver schijn sel pro be ren te ver kla ren. Ligt het aan de lint be bou wing, aan de
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Oude havenkranen langs de oever van de
Schelde. Foto Claudiine Van Massen‐
hove|Dreamstime

roton des, aan de wijze waarop rij les wordt gege ven of aan de poli tie con tro les
op gevaar lijk rij ge drag? De ver schil len tus sen België en Neder land wor den uit ‐
ge breid beschre ven en daar wor den con clu sies uit getrok ken. Omge keerd kun
je je bijna niet voor stel len dat een Neder landse krant seri eus denkt ook maar
iets van de Bel gen te kun nen leren. We schrij ven hier met milde spot over het
land dat maar geen nieuwe rege ring kan vor men of dat zo veel te stel len heeft
met hun onge hoor zame prins Lau rent. We glim la chen alsof het de zoveel ste
Bel gen mop betreft, en we ver trek ken naar België alsof we bij een aan doen lijke
maar naïeve kleu ter op bezoek gaan.
Niet doen. Meng je onder de Bel gen, geniet van hun mooie, bloem rijke taal ge ‐
bruik, let op de prach tige details van hun oude hui zen, en sta open voor alles
wat anders is. Van uit dit idee is deze gids geschre ven.

Ant wer pen is een moderne haven stad
aan de Schelde met zo’n 530.000 inwo ‐
ners. Ter ver ge lij king: in Amster dam
wonen ruim 853.000, in Rot ter dam
ruim 665.500 en in Brus sel (stad)
‘slechts’ 180.000 men sen.
De geschie de nis van Ant wer pen gaat
terug tot de Romeinse tijd – er is veel
aar de werk uit onge veer 250 n. Chr.
gevon den – maar een echte stad werd
het pas in de mid del eeu wen. Waar de
naam Ant wer pen van daan komt is niet
hele maal dui de lijk, maar vanaf de
15de eeuw is daar over een mooie
legende in omloop. Een ake lige reus,
Druon Anti goon genaamd, zou schip ‐
pers inti mi de ren en hoge tol be dra gen

van hen eisen. Wei gerde een schip per te beta len of had hij er dom weg het geld
niet voor, dan hakte Anti goon hem zon der par don de hand af. Dit ging een tijd
zo door, tot dat een Romeins sol daat, Sil vius Brabo, de reus wist te doden. Zijn
wraak was zoet: hij hakte op zijn beurt Anti goons hand af en wierp die in de
Schelde. De naam Ant wer pen zou van dit ‘hand wer pen’ afge leid zijn. Wie niet
van geschie de nis boe ken houdt, kan een aan ge paste ver sie van dit ver haal nale ‐
zen in het Suske en Wiske album De 7 Scha ken.

Het Bel gi sche gezag treedt over het alge meen wat stren ger op dan het Neder ‐
landse. Neem de ver keers re gels in acht en laat je vakan tie niet ver pes ten door
een boete omdat je bij voor beeld ver zuimd hebt voor een rood stop licht te
wach ten.
School kin de ren in Ant wer pen dra gen in de regel nog school uni for men, ste ken
net jes hun vin ger op als ze iets wil len vra gen en lopen keu rig twee aan twee in
de rij als ze ergens naar toe gaan. Niet alleen leer krach ten, maar ook veel
ouders hech ten waarde aan gedis ci pli neerd gedrag. Neder landse kin de ren wor ‐
den vrijer opge voed. Als je je kin de ren mee neemt naar Ant wer pen, mogen die
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Dit is een gevarieerde wandeling, bij uitstek geschikt om in korte tijd een
paar totaal verschillende buurten van Antwerpen te leren kennen. Direct
achter het Centraal Station begint de Joodse wijk. De kleding van de Joodse
bevolking laat direct zien dat het hier om de orthodoxe, vaak chassidische
stroming gaat: mannen gaan gekleed in onberispelijk zwart en hebben pij‐
penkrullen. Vrouwen dragen pruiken omdat ze hun echte haar niet in het
openbaar mogen tonen en alle meisjes dragen rokken die ruim onder de
knie vallen. De gezinnen zijn over het algemeen groot.

Wandeling 1 | Joodse wijk, Zurenborg en Borgerhout
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Na de sfeer van deze wijk opgesnoven te hebben, ga je onder het spoor
door naar Zurenborg, de bekendste art-nouveauwijk van Antwerpen. Hier
staan grote panden vol originele details zoals marmeren schouwen, glas-in-
loodramen, paneeldeuren en bewerkte plafonds; kortom de droom van
iedere Nederlandse makelaar. Maar waar dergelijke panden in Nederland
nagenoeg onbetaalbaar zouden zijn en alleen als kantoorruimte geëxploi‐
teerd kunnen worden, zijn het hier nog woonhuizen. Deze wijk is in al haar
architectonische rijkdom een lust voor het oog.
 
Vervolgens ga je – en dat levert na Zurenborg bijna een cultuurshock op –
via Borgerhout (door Antwerpenaren vaak Borgerrokko genoemd) terug naar
het Centraal Station.

Vertrek en aankomst : Centraal Station
Lengte: 5,5 km

 
Je komt langs tal loze juwe liers. Sinds de recente ver bou wing van het sta tion
zijn veel juwe liers die vroe ger tegen de bui ten muur van het sta tion ‘geplakt’
zaten inpan dig gewor den. In de lange gang schit te ren eta la ges vol dia man ten
je tege moet. Het is dui de lijk dat Ant wer pen nog steeds het cen trum van de dia ‐
mant han del is. Veel win ke liers zijn nogal opdrin ge rig: zodra je een voet over
de drem pel zet word je aan ge klampt, maar zeg gerust dat je even wilt rond kij ‐
ken. Voor Neder lan ders is het een vreemde gewaar wor ding om te mer ken dat
de ver hou din gen hier nogal tra di ti o neel zijn. Als je als man en vrouw naar bin ‐
nen gaat, zal de man over het alge meen door de juwe lier wor den aan ge spro ‐
ken: hij wordt gezien als degene met het geld die een sie raad voor de vrouw
gaat kopen.
De eer ste zij straat rechts is de Lange Kie vit straat in de Joodse Wijk. Ver laat het
spoor en maak even een zij spron ge tje naar num mer 52, want daar zit Hoffy’s*
1 , een bekende koos jere deli ca tes sen win kel. Je bent waar schijn lijk de enige
niet-jood die daar op dat moment wat koopt, maar laat dat je vooral niet
afschrik ken. De bedie ning is vrien de lijk en het eten uit ste kend.

Het spoor aan je lin ker hand, dat je na Hoffy’s gewoon weer volgt, wordt geflan ‐
keerd door deco ra tieve toren tjes. Suske en Wiske lief heb bers her ken nen ze
met een, Willy Van der steen tekende ze in meer dere avon tu ren van dit duo.
 

Vertrek en aankomst

Koningin Astridplein
Als je voor het Centraal Station op het Koningin Astridplein staat, met je
rug naar de gevel van het station, sla je links naast het station de Peli‐
kaanstraat in. Het station en het spoor liggen nu aan je linkerhand.
Voorlopig ga je alsmaar rechtdoor en blijft het spoor volgen.

Joodse wijk

Na een paar zijstraten voorbij te zijn gelopen, kruis je de brede Plantin en
Moretislei. Als je die oversteekt en dan naar rechts kijkt, zie je op nummer
58 een winkel die Cinderella heet.

Wandeling 1 | Joodse wijk, Zurenborg en Borgerhout14

 




