Antwerpen

Historisch
centrum
In het centrum en de historische binnenstad is zoveel te
zien en te beleven dat het onmogelijk is alles in één
route te vangen. Deze routebeschrijving is dan ook
bedoeld als een leidraad waarmee u flink wat
hoogtepunten te zien krijgt. Dat zijn de horeca- en
winkelrijke Keyserlei en Meir, het gezellige plein
Wapper, pittoreske binnendoorstraatjes, de
Groenplaats, de Oude Koornmarkt, de Schoenmarkt,
het Papenstraatje, de enorme Onze lieve
Vrouwekathedraal, de Grote Markt met het imposante
Stadhuis, de Oude Beurs, het Vleeshuis, de Oude Waag
en tot slot de sfeervolle, eeuwenoude binnenplaatsen
van de Universiteit Antwerpen.
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De kaart op de volgende bladzijde is dermate groot afgedrukt dat u onderweg naar hartenlust van
de route kunt afwijken om nog meer te zien. Deze schitterende stadswandeling is uitstekende te
combineren met een bezoek aan de Antwerpse Zoo, deze is gelegen direct naast het station. Dat
station zelf is ook een bezichtiging waard: een monumentaal gebouw en omdat er niet in de
breedte kon worden uitgebreid hebben ze dat maar in de diepte gedaan, met als resultaat drie
indrukwekkende treinniveaus..

Start: Station Antwerpen-Centraal
Eind: Station Antwerpen-Centraal
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International juni 2015
Versie: 17-11-2016

1 Loop naar de monumentale stationshal (met
een hoog koepeldak), verlaat die hal (LA) via
de uitgang Keyserlei/Meir en daarna RD. Aan de
linkerkant lopend op de 1e brede straat LA
(Appelmansstraat, wordt verderop Lange
Herentalsestraat). Na huisnr 53 kruising RA
(Korte Herentalsestraat). Aan het einde de 2
rijbanen en de grasstrook van de Quinten
Matsijslei oversteken en aan de overkant op het
trottoir strak voor het Stadspark even het
volgende lezen: u staat nu aan de rand van het
Stadspark, daarin zijn zoveel paden dat het
lezen en volgen van een routebeschrijving
eerder inspannend dan ontspannend is. Ga hier
RD via de skatebaan dat park in, na een flauwe
linkerbocht een beetje RD, passeer dan links van
u een grote zanderige speelplek en maak dan
naar eigen inzicht een leuke rondwandeling
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langs één of beide vijvers. Op het kaartje ziet u
onderin (in de vorm van een driehoek) dit park
met daarin de belangrijkste wandelpaden.
Nadat u dit park via deze skatebaan hebt
verlaten LA. Geen behoefte aan de
parkwandeling ga hier dan RA.
2 In beide gevallen bij de grote kruising RD via
de zebra de Rubenslei RD oversteken en de
Maria-Theresialei ingaan. Aan het einde via de
zebra's de straten met trambanen volledig
oversteken en aan de overkant strak voor huisnr
86 RA. Wat verderop op de van Cuyckstraat LA
en kort daarna kruising RD (Hopland). Wat
verderop passeert u rechts van u de ingang van
Shopping Stadsfeestzaal, kort daarna op de
kruising RA (Kolveniersstraat). Op de volgende
kruising LA (Meir) en wat verderop op het plein
met het fontein LA (Wapper). Aan de
rechterkant lopend aan het einde van dat plein
op de Schuttershofstraat RA. Na huisnr 12 op de
Ketelstraat LA, op het plein voor het Toneelhuis
gelijk RA (Komedieplaats) en daarna nog een
keer RA. Aan het einde op de
Huidenvettersstraat schuin RA. Aan de
linkerkant lopend na huisnr 28 LA (Groendalstraat). Aan het einde op de Wiegstraat LA, op
het pleintje gelijk RA en rechts aanhouden
(Schrijnwerkersstraat). Aan het einde op de
Schoenmarkt LA. Op het grote plein gelijk RA,
dus passeer dat plein links van u. Aan het einde
van dat plein LA, bij huisnr 20 schuin RA en
bijna gelijk LA (Papenstraatje). Aan het einde op
de Oude Koornmarkt RA en wat verderop ook
RA (Tempelstraat).
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3 Op het plein met de kathedraal gelijk LA en
links aanhouden, dus passeer dat plein
rechts van u ga dan LA. Daarna RA, op het
volgende plein gelijk RA en passeer het Stadhuis
strak links van u. Daarna met een knikje RD
(Braderijstraat), daarna op de Oude Beurs LA en
RA (Vleeshouwersstraat, met links het
Vleeshuis.) Tip: voor het Vleeshuis kunt u naar
links nog een enkel leuk plein bezoeken en
doorlopen naar de Schelde met daar bij de
Willem Ogierplaats twee wandelterrassen langs
de Schelde, keer daarna terug naar dit punt en
ga dan LA de Vleeshouwersstraat weer in. Op
de Vleeshouwersstraat lopend kruising met Zaken Zirkstraat RD. Op het plein (Veemarkt) gelijk
RA en daarna RD (Zwartzustersstraat). Na huisnr
32 RA (Stoelstraat) en aan het einde LA
(Zirkstraat). Aan het einde LA (Lange
Koepoortstraat). Op grote kruising RD over de
rechter weg (Klapdorp). 2e kruising, dus die na
huisnr 40, RA (Mutsaardstraat). Ook nu weer
pas op de 2e kruising, dus die na huisnr 19, LA
(Raapstraat). Op het plein (Stadswaag) RD
(Lange Brilstraat). Aan het einde op de
Venusstraat RA. Na huisnr 52 kruising LA
(Prinsstraat). U loopt nu langs de prachtige oude
gebouwen van de Universiteit Antwerpen, bij
huisnr 13 kunt via een poortje ('s zondags
gesloten) LA een hof en daarna door weer een
poort een grote binnenplaats bezichtigen.
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4 Op de Prinsstraat lopend na huisnr 38 op de
kruising RA (Prinssesstraat) en verderop na
huisnr 17 LA (Kattenstraat). Na huisnr 22 op het
Frans Halsplein gelijk RA en aan het einde met
een knikje RD (Parochiaanstraat). Aan het einde
op de Lange Nieuwstraat LA en na huisnr 4 RA
(Cellebroedersstraat). Aan het einde in de
drukke winkelstraat LA (Meir) en op de kruising
bij het standbeeld RD (Leysstraat). Blijf nu
consequent (over de Teniersplaats en Keyserlei)
RD gaan en u komt aan het einde vanzelf uit bij
het station, gaandeweg ziet u deze al. Wilt u
nog de Zoo bezoeken, dan strak voor het station
LA en op de hoek RA naar de ingang.
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