
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
Naar goede gewoonte staan er deze zomer weer stadsgidsen klaar om je mee te 
nemen op een boeiende ontdekkingstocht door een stukje Antwerpen. Er is keuze uit 
twee wandelingen: ‘Van Vlinderpaleis naar Bastion’ en ‘Langs Krabbels en Kunst’ 
waarin respectievelijk de Leien en street art centraal staan. 
 
Om dit aan te kondigen organiseerden Koen Kennis en Nabilla Ait Daoud, 
respectievelijk schepen voor toerisme en schepen voor de jeugd een persontmoeting in 
het Cultureel ontmoetingscentrum Sint Andries. Na een korte inleiding door de schepen 
kregen we een voorproefje van een wandeling onder leiding van stadsgids Kris Van  
Kersschaever. Hij nam ons mee door de Sint-Andrieswijk, ook wel de vierde wijk of de 
‘Parochie van de miserie’ genaamd. Onderweg konden we een indrukwekkend aantal 
staaltjes ‘street art’ ontdekken.  
 
Het publiek kan deze wandeling ‘Langs Krabbels en Kunst’ meemaken op zaterdagen in 
juli en augustus. De stadgids geeft een introductie over deze kunstvorm en neemt de 
deelnemers mee langs bekende en minder bekende werken. Boeiende anekdotes, het 
wettelijke aspect en de link met jeugdwerk en sociale media: het komt allemaal aan 
bod.  
 
Daarnaast is er de wandeling ‘Van Vlinderpaleis naar Bastion’ waarmee de deelnemers 
worden meegenomen over ‘den Boulevard’. Een stadsgids vertelt over de geschiedenis 
van de Leien, het futuristische gerechtsgebouw en over historische figuren als Quinten 
Matsys, Graham Bell en de graaf van Hoorn. Het hoogtepunt van deze wandeling is de 
afdaling in het ondergrondse bastion (tegenover het gebouw waar de Nationale Bank 
gevestigd was), een restant van de 16de-eeuwse stadsomwalling. 
 
Zomerprogramma 2015 praktisch 
 
Van Vlinderpaleis naar Bastion 
- Donderdagen 2, 9, 16, 23, 30 juli en 6, 13, 20, 27 augustus 2015, van 16 tot 18 uur 
- Afspraak: 15.55 uur op de Bolivarplaats, onderaan de trap van het gerechtsgebouw  
- Einde: in het ondergrondse bastion tegenover het gebouw waar de Nationale Bank 
gevestigd was. 
 
Langs Krabbels en Kunst 
- Zaterdagen 4, 11, 18, 25 juli en 1, 8, 15, 22, 29 augustus 2015, van 16 tot 18 uur 
- Afspraak: 15.55 uur op het Mechelseplein, aan het standbeeld van Willem Elsschot 
- Einde: op de Oude Koornmarkt 
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Tickets  
Voorverkoop (tot één dag voor de wandeling): 7 euro, te koop bij: Visit Antwerpen: 
Grote Markt 13 en Station Antwerpen-Centraal (niveau 0, ter hoogte van de roltrappen). 
Online boeken via www.visitantwerpen.be. 
Dagverkoop: 9 euro (enkel indien niet uitverkocht), te koop bij de gids op de plaats van 
afspraak Het aantal tickets is beperkt, het is aangeraden om vooraf te boeken. 
 
Meer informatie is te vinden op www.visitantwerpen.be.  
 
Reportage regionaal nieuws ATV:  
http://atv.be/nieuws/2015-06-11/wandeling-langs-antwerpse-straatkunst/#.VX04cWAw-
M8  
 
Perscontact: Anja De Roeck  - Anja.DeRoeck@stad.Antwerpen.be 
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