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Buiten de route
maar in de buurt

2 in de mode
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Ann Demeulemeester

Just in Case

‚ Leopold de Waelplaats 38 — tel. 03 216 01 33

‚ Orgelstraat 4 — tel. 03 233 74 44

De bleekwitte flagshipstore van la grande dame van de Belgische

Op een tiental jaar tijd zijn de supervrouwelijke collecties met

mode. Zijzelf heeft de modewereld vaarwel gezegd, maar haar

oog voor detail uitgegroeid tot een vaste waarde in het Belgische

opvolgers werken verder in dezelfde stijl verder.

modelandschap. Elegant, luxueus en draagbaar.

Les Hommes

Café Costume

‚ Arme Duivelstraat 6 — tel. 03 485 56 64

‚ Emiel Banningstraat 11 — tel. 03 257 30 02

Bart Vandebosch en Tom Notte van Les Hommes studeerden allebei

Opgericht door een andere oud-student van de Academie, Bruno

aan de Antwerpse Modeacademie en startten in 2002 samen een

Van Gils. Onmisbaar als je op zoek bent naar een kostuum op maat

label voor mannenkleding. Hun ontwerpen worden verkocht in

of de perfecte herenjas.

selecte boetieks in Europa en in de rest van de wereld, en in deze
flagshipstore.

Elsa
‚ Nationalestraat 147 — tel. 03 226 84 54

Christian Wijnants

Els Proost heeft voor Dries Van Noten en Armani gewerkt voordat

‚ Steenhouwersvest 36 — tel. 03 284 41 76

ze haar eigen schoenwinkel opende. Ze verkoopt kwalitatieve

Ook voor deze oud-student van de Modeacademie was Antwerpen

en vaak minder gekende internationale labels voor mannen en

een logische keuze voor zijn flagshipstore. Je vindt er zijn prêt-à-

vrouwen, en ook de lijn ‘Elsa’ die ze zelf ontwerpt.

porter- en accessoirecollecties.
Rosier 41
Diane von Furstenberg
‚ Steenhouwersvest 44 — tel. 03 213 14 24

‚ Rosier 41 — tel. 03 225 53 03

High fashion aan betaalbare prijzen! Hier vind je tweedehands

De ontwerpster die wereldberoemd werd met haar wrap dress

stukken van o.a. Dries Van Noten en Balenciaga, maar ook nieuwe

is van Belgische afkomst. Ze draait al mee in de internationale

kleding uit de showrooms van de designers.

modewereld sinds de jaren zeventig maar haar creaties zijn meer
dan ooit actueel, op-en-top vrouwelijk en gewild.

Lila Grace
‚ Nationalestraat 83 — tel. 03 289 00 99

De Antwerpse vriendelijkheid van de verkoopsters is op zich al een
reden om hier te komen shoppen, om nog maar te zwijgen van de
hippe dameskleding en de verleidelijke accessoires!

Confiserie Roodthooft. Vandaag, meer dan negentig jaar later,

De Korte Gasthuisstraat is

worden de Mokatines nog altijd gemaakt in dezelfde fabriek

zonder twijfel het lekkerste

als toen, door dezelfde familie, volgens hetzelfde recept. De

straatje van Antwerpen.

confiserie is ondergebracht in een opvallend mooi en ondertussen

Tussen de hippe winkels

geklasseerd jugendstilgebouw in de Lange Leemstraat, net buiten

vind je hier de beste bakkers

de stadskern. Ze wordt gerund door Patrick en Jean-Jacques

en chocolatiers van ’t Stad,

Stoops, de achterneven van stichters Louis Roodthooft en Johanna

te beginnen bij Philip’s

Stoops. Het is Louis die destijds in zijn winkel het snoepje bedacht

Biscuits, op nr. 39. Hier

op basis van echte arabica-koffiebonen met gesuikerde magere

worden ontegensprekelijk

melk en plantenvet. En het was ook Louis die in 1934 tijdens een

de beste koekjes van ’t

reis naar Italië de zogenaamde ‘sachetti’s’ ontdekte, papieren

stad gebakken en verkocht

buideltjes die je langs één kant moet opendraaien, en besloot

– logisch dus dat ook de

om zijn mokatines in die toen erg revolutionaire wikkeltjes te

Sint hier zijn speculaas

verkopen. Die papiertjes zien er vandaag nog hetzelfde uit als

komt halen. Als je niet al te

toen, inclusief – als verwijzing naar de arabica-koffiebonen – de

zeer bedwelmd bent door

afbeelding van de Arabier die het snoepje zijn bijnaam bezorgde.

de heerlijke geur van de
vers gebakken koekjes en
speculaasjes, dan kijk je

Verlaat het Theaterplein langs de linkerkant

je ogen uit in de prachtige

van de stadsschouwburg en wandel via het

winkel, waar elk detail

Maria Pijpelinckxtraatje naar de Graanmarkt

klopt: van de manier

– het plein onmiddellijk links. Neem hier het

waarop het assortiment

straatje rechts naast de Bourlaschouwburg

gepresenteerd is in de toog

(de Kelderstraat) en wandel voorbij de

en op de schappen, over de

verleidelijke etalage van chocolatier Pierre

stijlvolle gouden etiketjes,

Marcolini tot op de Komedieplaats. Ga

tot de prachtige, speciaal

rechtsaf en daarna aan de lichten even links

voor Philip’s gemaakte

en onmiddellijk weer rechts.

koekendozen (het zijn
collector’s items). En dan is

T P!

In de imposante neo-classicistische

er nog de etalage, waar altijd

BOURLASCHOUWBURG (zie p 25) kun je niet

een heel indrukwekkende

alleen terecht voor theatervoorstellingen,

koekjesdisplay te zien is,

maar ook voor een uitgebreide lunch, een

meestal met een link naar

snelle hap of een drankje. Heel populair is

de tijd van het jaar of een

de uitgebreide brunch die op zondag wordt

recente gebeurtenis. Zo heeft

geserveerd in De Foyer. ‚ Komedieplaats 18

Philip’s Biscuits zelfs ooit het

— tel. 03 233 55 17

MAS volledig nagemaakt in
koekjes!
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4 Koekenstad

Op stap in Antwerpen

84

N
HAVE

z Van Schoonbekeplein

y Hanzestedenplaats

ca. 3500

ca. 3 km

z

START: in de schaduw van het MAS, op de hoek van het Van
Schoonbekeplein en de Godefriduskaai, aan de paal met
wegwijzers en het stadsplannetje.

59
3 HET Eilandje

3 HET
EILANDJE

Het Eilandje is op dit moment de meest trendy
wijk van Antwerpen, met als belangrijkste
trekpleister het MAS – het Museum Aan de
Stroom. De voormalige ruwe havenbuurt is nog
volop in ontwikkeling wat woongelegenheid
betreft, maar de restaurants en cafés en hun
klanten hebben de weg naar het noorden van
de stad al een tijdje gevonden. Deze wandeling
begint en eindigt aan het MAS, en leidt je langs
de plekken waar je nog de oude ziel van het
Eilandje voelt – sporen uit de tijd dat hier geen
yuppies rondliepen maar ruwe dokwerkers – en
langs nieuwe architecturale prestigeprojecten.
En er is ook water natuurlijk, veel water.

OP STAP IN ANTWERPEN:
de ROUTES
1

Antwerp specials
Centraal Station › Diamantwijk › Stadspark
› Stadsfeestzaal › Boerentoren ›
Rubenshuis › Bourla › Den Deugniet
› Kammenstraat › ModeMuseum ›
Vrijdagmarkt › Zuiderterras › Grote Markt ›
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal › Vlaeykensgang
› Oude Koornmarkt › Groenplaats

2

Passage op de Eiermarkt › Museum PlantinMoretus › Suske en Wiske in de Korte
Ridderstraat › Kleurrijke stoet op de Oever
› Nero in Sint-Andries › Jazz aan de Leopold
de Waelplaats

6

Museum voor Schone Kunsten › Marnixplaats
› Tropisch Instituut › Heilig Huisken ›
Vismijn › Scheldekaaien › M HKA ›
Gedempte Zuiderdokken › Waterpoort ›
Lambermontplaats › Justitiepaleis › Leopold

In de mode
Vrijdagmarkt › Groenplaats › Wolstraat
› Academie voor Schone Kunsten ›
Handelsbeurs › Meir › Schuttershofstraat
› Graanmarkt 13 › Delvaux › Natan ›
Louis › Dries Van Noten › ModeNatie

de Waelplaats

7
3

Cafélegendes
Het Steen › Lange Wapper › Vleeshuis ›
Stadhuis › Café Den Engel › Beulkantoortje
› Café ’t Pelikaantje › Carolus Borromeus ›
Café Quinten Matsijs

Het Eilandje
Van Schoonbekeplein › Dawson Memorial
Church › Felixpakhuis › Godfried ›
Entrepot › Park Spoor Noord › Cadixwijk
› Londenbrug › Havenhuis › Red Star Line
Museum › MAS

Zuiders Antwerpen

8

Nello en Patrasche
Groenplaats › Melkmarkt › Handschoenmarkt › Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

4

Koekenstad
De Keyserlei › Stadsfeestzaal › Theaterplein
› Philip’s Biscuits › Bakkerij Goossens
› Désiré de Lille › Boerentoren › Nello
chocolatier › Vlaeykensgang

5

Antwerpen gestript
Jommeke op het Frans Halsplein › de Kiekeboes
in de Paradijsstraat › Cordelia op het
studentenrestaurant van de UA › Conscience
achter het Conscienceplein › Willem Elsschot
op de muur van de Erfgoedbibliotheek ›

9

Museumtour
Museum Plantin-Moretus › MoMu › Museum
Vleeshuis / Klank van de Stad › FOMU ›
M HKA › KMSKA › Museum Rockoxhuis ›
Rubenshuis › Museum Mayer van den Bergh
› Maagdenhuismuseum › Letterenhuis ›
Eugeen Van Mieghem Museum - Red Star Line
Museum › Museum aan de Stroom
› Middelheimmuseum

