
 

 

Negen redenen om Antwerpen te bezoeken 

Antwerpen weet te charmeren. Net wanneer je denkt dat je er alles gezien hebt, word 

je weer verrast. Dat komt omdat de stad en haar inwoners allesbehalve volgers zijn. 

Het zijn trendsetters, met de overtuiging dat het altijd anders en beter kan. Bereid je 

voor op een bijzonder bezoek.  

▪ In één oogopslag te overschouwen 

Het mooiste zicht op de historische stad heb je … wég van de binnenstad. Steek de 

Schelde over – niet via een brug, maar wel via een indrukwekkende voetgangerstunnel 

(Let tijdens het afdalen zeker op de magnifieke houten roltrappen) – en overschouw 

vanop de Linkerscheldeoever in één oogopslag de Antwerpse skyline. 

 

▪ Stad in het binnenland mét zeehaven 

Antwerpen heeft naast een brede rivier ook een diepzeehaven – 80 kilometer 

landinwaarts. Niet alleen hebben cruiseschepen zo de uitzonderlijke kans om dicht bij de 

stad aan te meren. Het lokt ook tal van binnen- en zeeschepen. Benieuwd naar dat 

havengebied? Verschillende bus-, boot- en fietstochten leiden je langs de schepen, 

kades, kranen en terminals. 

 

▪ Torenhoog genieten 

In de Antwerpse skyline valt de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal meteen op: het is de 

hoogste kerktoren van de lage landen en staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Een 

hele prestatie voor een gebouw waarvan één toren onafgewerkt bleef. Iets verderop 

staat nog zo’n knappe toren, die van het MAS. In dat Museum aan de Stroom wacht een 

topcollectie – over de wereld in Antwerpen en Antwerpen in de wereld. Maar het 

allermooiste kunstwerk ligt er aan je voeten: vanop het dak – 60 meter boven de grond – 

bewonder je de hele stad.  

 

▪ Cultuur met een extra 

Antwerpen telt heel wat bijzondere musea. Naast hun knappe collecties bieden ze 

steeds nog een opmerkelijke extra: het Middelheimmuseum is een párk vol beelden. 

Plantin-Moretus was het eerste museum dat op de Werelderfgoedlijst kwam. In het 



 

 

Rubenshuis loop je door de woning van de beroemde kunstenaar. En dan zijn er nog de 

museumwaardige gebouwen, zoals de neoclassicistische Stadsfeestzaal waarin je 

vandaag ‘gewoon’ shopt, of de geklasseerde gebouwen van de Zoo van Antwerpen – 

een van de oudste en mooiste stadsdierentuinen van Europa – waarin tal van dieren 

wonen. 

 

▪ Gastronomie herbekeken 

Het oog wil ook wat. En dus eet je in Antwerpen in bijzondere settings – van een 

vroegere kapel waarin nu sterrenrestaurant The Jane huist, tot het Paleis op de Meir dat 

ooit van Napoleon was en waarin je vandaag luncht of cacao snuift met een chocolate 

shooter. Antwerpen drijft op innovatie en dat proef je ook: alle keukens zijn hier – dankzij 

de wereldse invloed van de haven – vertegenwoordigd én blijven zichzelf heruitvinden. 

Zo vind je in Antwerpen een Chinees restaurant dat een Michelinster draagt en de 

eerste pitazaak die een vermelding kreeg in de gastronomiegids GaultMillau. 

 

▪ Meeste diamanten ter wereld  

In Antwerpen werden internationale diamantkeurmerken als ‘Cut in Antwerp’ geboren. 

Een bezoekje aan de Diamond Square Mile mag dus niet ontbreken: op één vierkante 

kilometer vind je daar meer diamanten dan in de rest van de wereld. Verspreid in de 

stad liggen dan ook tal van oogverblindende etalages van goudsmeden en 

juweelontwerpers. Hun pareltjes dragen het Antwerp Most Brilliant-label dat je verzekert 

van kwaliteit.  

 

▪ Bakermat van de mode 

Antwerpenaars zijn trendsetters. Iets wat je merkt aan de vele innovatieve pop-ups en 

jonge startups je uw shoppingpad kruisen. En wat natuurlijk ook tot leven komt in de 

modewijk. Hier leeft couture niet alleen in de vele boetieks, maar ook op straat, in het 

museum (MoMu) en op school. De modeafdeling van de Koninklijke Academie is een 

van de meest invloedrijke ter wereld: de zes van Antwerpen, Martin Margiela, Bruno 

Pieters … allemaal studeerden ze hier af. Ook vandaag nog stappen er grote beloftes 

buiten, die de stad vaak als testing ground gebruiken om hun label op te starten. Hier 

shop je dus als eerste bij de ontwerpers van morgen. 

 



 

 

▪ XL-aanbod op XS-afstand 

Fier als ze zijn, noemen Antwerpenaars hun stad een wereldstad. Maar dan wel een met 

de sfeer van een dorp: hier wachten ontelbaar veel winkels, musea, pleintjes, 

architecturale parels, marktjes en terrassen. Allemaal op wandelafstand van elkaar. Of 

toch ten minste op fietsafstand, en daarvoor staan dan de Antwerpse stadsfietsen 

(Velo’s) klaar.  

 

▪ Altijd dichtbij 

Antwerpen is vlot bereikbaar: in het hart van Vlaanderen en in het centrum van Europa. 

Vanop de regionale, maar zelfs vanop de nationale luchthaven bereik je de stad in een 

mum van tijd. Of je neemt de trein – een aanrader, want Antwerpen-Centraal won al heel 

wat schoonheidsprijzen en werd zelfs uitgeroepen tot meest romantische station van 

Europa. Die majestueuze setting maakt het vertrek uit Antwerpen straks toch al iets 

minder erg. 


