
Laat je verrassen door Antwerpen  

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen. Er liggen meer diamanten te schitteren 

dan in de rest van de wereld. De winkels lijken er haast musea. En je vindt er – haast 

letterlijk – op elke hoek een startup. 

Antwerpen zet op verschillende vlakken de toon. De stad trapt de economische motor van 

Vlaanderen mee op gang. Ze staat op de eerste plaats in de internationale diamanthandel. 

En is, sinds de doorbraak van de ‘Antwerpse zes’, onlosmakelijk verbonden met mode.  

Antwerpen heeft alles in huis om het jou naar je zin te maken. En dat doet de stad nét 

iets anders dan alle andere steden. Het geheim? De stad en haar inwoners gaan tegen 

de stroom in. De Antwerpenaars zijn ervan overtuigd dat er altijd iets ‘nieuwer en beter’ 

te vinden is. Er wordt niet gevolgd, maar gecreëerd. En dat maakt Antwerpen verrassend 

atypisch. 

Stroom van schepen, kennis en mensen 

Haar rusteloze karakter heeft Antwerpen te danken de Schelde, de rivier die haar omarmt. 

Ze brengt jaarlijks meer dan 60.000 binnen- en zeeschepen naar de stad. Die gaan voor 

anker in een ‘zeehaven’ die 80 kilometer landinwaarts ligt. Een unieke troef, want zo wordt 

het hinterland vlot bereikt. Geen wonder dat Antwerpen een belangrijk logistiek centrum is en 

onderdak biedt aan de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld. Om nog maar te 

zwijgen van het feit dat de Antwerpse haven de Europese nummer één is voor de opslag van 

bananen en koffie.  

Dankzij de haven stroomt ook heel wat kennis de stad binnen. Internationaal academische 

onderzoeken en gespecialiseerde maritieme opleidingen zijn geen uitzondering in 

Antwerpen. De haven zorgde er ook voor dat studies rond tropische ziektes de normaalste 

zaak zijn in hartje Europa: het Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde ligt op een 

steenworp van de vroegere Congodokken, waar in de eerste helft van de 20e eeuw alle 

zieken uit de tropen aankwamen. Niet alleen kennis, maar ook mensen verrijken voortdurend 

de stad. Ze brengen nieuwe kleuren, nieuwe smaken en nieuwe ideeën met zich mee. Een 

diversiteit die inspiratie opwekt. En dat leidt op zijn beurt weer tot innovatie. 

Innovatieve en creatieve stad 

Antwerpen werd altijd al gekenmerkt door haar vernieuwingsdrang – Denk maar aan de 

boekdrukkunst die er geboren werd of aan ‘Cut in Antwerp’ en ‘Hearts and Arrows’, de 

internationale keurmerken voor diamant die er hun oorsprong vonden.  



Het zit in het Antwerpse DNA om vooruitstrevend te zijn. Je vindt er geen volgers, maar 

doeners. Kijk maar naar de Academie, het conservatorium, opleidingen productontwikkeling, 

Multimedia Technology en de befaamde modeafdeling van de Koninklijke Academie voor 

Schone Kunsten. Van Rubens tot Tuymans, van de Antwerpse Zes tot Raf Simons: 

Antwerpenaren willen voorop lopen en de richting bepalen. Dat baanbrekende talent toont 

zich ook in de Antwerpse ondernemerswereld. Geen wonder dat de startups hier als 

paddenstoelen uit de grond schieten. Dankzij de vruchtbare Antwerpse bodem groeien ze uit 

tot (internationale) succesverhalen. 

Opmerkelijk anders 

Alles is net dat tikkeltje anders in Antwerpen. Shoppen doe je in gebouwen die elders musea 

zouden zijn. Zo kan je gaan shoppen in de stadsfeestzaal die volledig met bladgoud versierd 

is. En bij een museumbezoek blaast niet alleen de collectie, maar ook de setting je van je 

sokken: zo ligt het Museum aan de Stroom het mooiste kunstwerk misschien wel buiten – 60 

meter boven de grond en bewonder je er het uitzicht over Antwerpen. Elke dag anders, elke 

dag spectaculair. Ook eten doe je op de meest verrassende locaties – van een kapel tot een 

paleis. In deze stad slaagt zelfs een onafgewerkte kathedraaltoren erin om werelderfgoed te 

worden. 

In Antwerpen vind je op één vierkante kilometer meer diamanten dan in de rest van de 

wereld. En de allermooiste bibliotheekruimte in België, de Nottebohmzaal, is misschien wel 

het best bewaarde geheim van de stad. Een stadswandeling leg je dan weer af langs laat-

classicistische monumenten, art nouveau-woningen, modernistische buurten en 

hedendaagse hoogstandjes. Een architecturaal parcours waarvan sommige andere steden 

alleen maar kunnen dromen.  

Ontdek de diversiteit  

De Antwerpenaars zelf noemen hun stad graag een ‘wereldstad’ – spreek hen daarin vooral 

niet tegen – maar durven ook over een ‘dorp’ te spreken, waarin iedereen elkaar kent. Niet 

evident, want Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen en telt meer dan 510.000 

inwoners en 174 verschillende nationaliteiten. Toch is Antwerpen een metropool op 

mensenmaat, waarin je vlot proeft van alle stijlen, kleuren en smaken. 

 

 


