Antwerpen

Shop until you
drop
Heb je Antwerpen al eens bezocht, dan ben je vast over
de horecarijke De Keyserlei en de winkelrijke Meir naar
het historische stadscentrum gelopen. Met deze leuk
shoptocht kom je niet alleen daar maar ook door wat
minder bekende delen van deze prachtige stad. Na die
De Keyselei wandel je door een paar straten met talrijke
diamantairs en juweliers naar het romantische
Stadspark waar je een lekkere wandeling doorheen
maakt.

Van station
tot station
7 km

Antwerpen - Shop until you drop

7 km

Na het sfeervolle Theaterplein (met vaak markt) kuier je door Den Botaniek, een kruiden- en
plantentuin, zijnde een groene oase midden tussen hoge bebouwing. Het historische centrum
bereik je over de Nationalestraat, daar tref je de meest bijzondere modezaken van deze shoptocht
en het Modemuseum. In het gezellige centrum loop je door de talrijke horeca- en winkelstraatjes,
over de Groenplaats, de Handschoenmarkt en de Grote Markt. De terugweg naar het station gaat
over de befaamde Meir, uiteraard dwars door luxe shoppingcentrum de Stadsfeestzaal en je
bezoekt het Paleis op de Meir. Nog tijd over: de Antwerpse Zoo is naast het station..

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
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1 Verlaat het station via de centrale hal,
uitgang Koningin Astridplein. Op dat plein
zie je rechts de ingang naar de Zoo, je gaat hier
gelijk LA en RD de brede horeca/winkelstraat in
(De Keyserlei), loop aan de linkerkant van de
weg. Op de 1e kruising LA (Appelmansstraat).
Na huisnr 58 op de 1e kruising RA (Korte
Herentalsestraat). Aan het einde LA (Quinten
Matsijslei) en wat verderop bij het Leopoldhotel
(huisnr 25) op de kruising gelijk RA. Aan de
overkant LA, na ruim 10m schuin RA het park in
en op het brede wandelpad LA. Voor de vijver
RA. Blijf nu consequent een flink stuk de paden
strak langs de vijver(s), steeds links van je,
volgen (dus blijf langs het hek, zie je wat
verderop, daarvan, let daar op). Onderweg
maak je een paar flinke bochten en gaat een
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keer een hoge loopbrug onderdoor. Ruim na die
loopbrug maakt het pad een rechterbocht van
de vijver af. Daarna op een X-vormige kruising
NIET de linkerbocht langs het hek volgen maar
op die X-vormige kruising schuin naar voren RA.
Doe je dat goed dan zie je na een paar meter op
de volgende kruising op de rechterhoek een
groot stenen beeld. Ga daar RD en loop het
park uit richting groot wit gebouw. Aan de rand
van het park zie je een gedenknaald, loop daar
naartoe.
2 Strak daarvoor LA, de weg oversteken en RD
het linkerpad langs het gazon volgen. Aan
het einde van dat gazon zie je een standbeeld,
steek daar via de linker zebra de brede weg met
trambaan (Frankrijklei) over en daarna RD, je
loopt nu aan de linkerkant van de Stoopstraat.
In de rechter asfaltbocht van die straat, direct na
de van links komende Tabakvest, schuin naar
voren LA (Nieuwstad). Rechts zie je een
plantsoen, een plein (wordt vaak markt
gehouden) en de Stadschouwburg. Aan het
einde eerst de weg oversteken, aan de overkant
LA (Oudevaartplaats) en kort daarna op de 1e
straat RA (Henri van Heurckstraat). Aan het
einde van die straat RD de kruiden- en
plantentuin Den Botaniek in en op het 1e pad
(nog voor de Lunch Lounge) RA. Aan de
overkant van dit parkje zie je een groot wit
gebouw, volg een van de paden daar naartoe.
Daarvoor staand zie je dat dit een grote

Antwerpen - Shop until you drop

plantenkas is, ga daar op het klinkerpad RA
richting uitgang en daarna LA. Op de 1e
kruising LA (Arenbergstraat). Aan het einde de
straat met trambaan oversteken en aan de
overkant LA.
3 Op de hoek van het grote witte gebouw
(daar zie je voor je een plein en aan de
linkerkant van de weg huisnr 39) gelijk RA
(Boogkeers) en kruising met Vleminckveld RD
(Rosier). Op de kruising met de Begijnenstraat
RD (Aalmoezenierstraat), ondertussen loop je
door een karakteristieke wijk. Na huisnr 1 op de
grote kruising RA (Nationalestraat, op deze
kruising linksaf kun je een paar honderd meter
op en neer lopend leuke winkels treffen).
Rechtsaf geslagen blijf je deze straat een flink
stuk volgen, onderweg kom je langs de meest
aparte zaakjes en kroegjes van deze shoptocht.
Waar je recht voor je een hoog, smal wit
gebouw ziet (Mode Natie, het Modemuseum)
op de ruime Y-splitsing (daar zie je aan de
linkerkant van de weg huisnr 36) voor dat
gebouw links aanhouden (Drukkerijstraat). Wil
je dat Modemuseum bezoeken, dan moet je
rechts aanhoudend die Nationalestraat nog een
tiental meters volgen). Op de 1e kruising RA
(Steenhouwersvest), ga aan de linkerkant lopen
en op de volgende kruising haaks LA
(Kammenstraat). Op de 1e kruising LA
(Reyndersstraat), bij huisnr 18 kun je linksaf het
hofje van een brouwerij even inschieten. Na
huisnr 2a op de kruising RA (Hoogstraat).
4 Aan het einde (daar zie je voor je het
enorme oude Stadhuis en een plein, hier
kom je straks nog over) niet doorlopen maar
gelijk haaks RA (Oude Koornmarkt) en blijf deze
straat volgen (onderweg zie je naar links het
Papenstraatje inkijkend een kathedraal, ook hier
kom je straks nog langs). Even na huisnr 63 LA
(Zwaluwstraat), aan het einde voor het plein
gelijk ook LA. Volg wat verderop de linkerbocht
de Jan Blomstraat in, gaandeweg loop je strak
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langs die beloofde kathedraal. Gelijk op de hoek
daarvan RA, passeer de kathedraalingang strak
rechts van je en daarna RD (Maalderijstraat).
Daarna ben je de Grote Markt. Loop aan de
rechterkant, daarna RA en volg het taps
toelopende plein van die Grote Markt, daarna
wordt dit een straat (Kaasrui, staat verderop).
Op de kruising met de Melkmarkt RD
(Wijngaardstraat). Op het Hendrik
Conscienceplein (een hof met Stadsbibliotheek
en kerk) de linkerbocht volgen en daarna op de
kruising RA (Wijngaardbrug). Op de 1e kruising
RA (Sint Katelijnevest) en loop deze straat uit.
5 Aan het einde (een flink plein met
trambanen) LA (Meir) en ga vlot een keer
aan de rechterkant van deze brede
winkelboulevard lopen. Let op, loop er niet aan
voorbij: tegenover huisnr 49 (Triumph, links vd
weg) RA de poort door van het Paleis op de
Meir. Op het 2e plein gelijk LA en na de poort
gelijk RA, je loopt nu langs een smal plein
(Wapper). Aan het einde van dat plein LA
(Schuttershofstraat, wordt gelijk Hopland) en
loop aan de linkerkant van deze weg. Even na
de van links komende Kolveniersstraat LA
overdekt winkelcentrum Shopping
Stadsfeestzaal in (is dit gesloten, dan even
teruglopen, rechtsaf de Kolveniersstraat in,
daarna RA en lees verder bij *). Eenmaal in de
'winkelzaal' kijk je even je ogen uit en verlaat
deze zaal recht aan de overkant via een
winkelgalerij. Na de uitgang RA en * je bent
weer op de Meir. Bij het plein met een
standbeeld schuin naar rechts de Leysstraat
volgen. Ga nu op 2 grote kruisingen RD en na
De Keyserlei (waarop je vandaag al eerder was)
sta je voor het station.
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