
Coronawandeling 3: Langs kleine straatjes en grote Graffitimuren 

Antwerpen is een oude stad die in de loop der tijd sterk veranderd is. Toch vinden we nog veel 

typische steegjes en gangen die de moeite waard zijn om te ontdekken. De bekendste gangen zijn 

ongetwijfeld de Vlaaikesgang en de Peerdekensgang, maar ook andere zijn zeker de moeite, ook al 

zijn ze tegenwoordig vaak gedeeltelijk of volledig afgesloten en soms in minder goede staat.  

Tijdens deze wandeling zullen we enkele gangen en steegjes passeren en hebben we ook extra 

aandacht voor enkele mooie ‘street art’-werken die zeker de moeite zijn om even bij stil te staan. 

Voor meer info over deze werken kan je gaan kijken op de website 

https://www.streetartwerpenaar.be/, waar je trouwens nog heel veel meer werken vindt die de 

moeite zijn om op te zoeken.  

Kijk deze wandeling goed rond. Onderaan deze pagina staan enkele foto’s die ik bij de voorbereiding 

heb genomen. Kan jij zeggen waar? 

Wandeling: 

We starten op de Grote markt waar we, met de goedkeuring van Brabo, rechts naast het stadhuis de 

Zilversmidsstraat in lopen. 

Een beetje verder slaan we al rechtsaf, onder de huizen door, naar de Bullinckplaats langs waar we ons 

richting de Kuiperstraat verplaatsen. Hier slaan we linksaf. 

Niet veel verder slaan we opnieuw rechtsaf de Krabbenstraat in en vervolgens opnieuw rechts naar de 

Palingbrug. We kuieren verder om vervolgens opnieuw rechts af de repenstraat in te lopen. Hier vinden 

we op onze rechterkant de Poesjenellenkelder en op onze linkerkant het mooie Vleeshuis. 

We lopen verder naar rechts en direct links de Kuiperstraat in waar we na 20m onze eerste 

muurschildering tegenkomen. Dit imposante schilderwerk van Larsen Bervoets symboliseert de tragiek 

die schuilt achter het taboe van infectieziekten. In dit geval HIV.  

Aan de overkant van de straat, naast café au lait, vinden we nog een klein 

doodlopend steegje. Wie hier doorloopt en goed kijkt vindt nog 

een mooie pagaddertoren.  

We lopen de Lange Doornikstraat in en slaan halverwege rechts af naar 

de Grote Koraalberg en aan de andere kant van het plein opnieuw 

linksaf de Hofstraat in om vervolgens direct rechts de Zirkstraat in te 

lopen. 

Aan de rechterkant vinden we in de poort van het kunstencentrum 

‘Fameus’ een mooi abstract werk van kunstenares Bahia Shehab. De 

info over dit werk kan je terugvinden op het infobord aan de muur, of op 

de website www.fameus.be/integrated. 

We lopen iets terug en aan de overkant van de straat de Stoelstraat in.  Hier vinden we het oudste huis 

van de stad met een mooie houten gevel. 

https://www.streetartwerpenaar.be/
http://www.fameus.be/integrated


Aan het einde van de straat slaan we linksaf in de richting van de Veemarkt. Op de hoek van de 

Veemarkt en de Korte Doornikstraat moet je, buiten Coronatijden, zeker de poort eens inlopen naar de 

Calvarietuin van de Sint-Pauluskerk. Echt de moeite, maar jammer genoeg nu gesloten. 

We slaan dan maar rechts af (voorbij de werken) de Nosestraat in en vervolgens rechtdoor over de Sint 

Paulusplaats. We steken de Sint-Pauwelsstraat over en aan de linkerkant, in de bocht, bezoeken we snel 

even de Crauwelengang. 

Vandaar verder richting Keistraat, waar we links het Stadsmagazijn passeren en vervolgens de ‘Dries’ 

oversteken, tot aan de Huikstraat. 

Hier vinden we opnieuw een mooi werk van Larsen Bervoets aan de overkant van de straat.  

We lopen verder door de Houten brug en de Predikerinnenstraat om vervolgens de Korte Noordstraat in 

te lopen. Hierna opnieuw linksaf de Mustaardstraat in en via de Kaasbrug naar het Falconplein en direct 

rechts naar de Falconrui. 

We lopen de Falconrui helemaal af tot aan het Hessenhuis 

en speuren onderweg naar een mooi, klein straatje 

verscholen achter een kleine zwarte poort.  

Voorbij het Hessenhuis lopen we nog steeds rechtdoor om 

rechts de Nieuwe gang door te lopen tot aan de 

Paardenmarkt. 

We slaan links af en zien op onze linkerkant de, recent 

heraangelegde, Ulrikstraat, genoemd naar Ulrik Pels. 

We steken de Paardenmarkt over en lopen door de Kleine 

Kauwenberg tot aan de Vekestraat die we rechts inlopen. 

Hier vinden we op de linkerkant de Halfmanengang, met in 

de ingang een mooie graffitimuur (Niet terug te vinden op 

de website).  

Op het einde van de Vekestraat slaan we links opnieuw de Paardenmarkt in, waar we op onze linkerkant 

achtereenvolgens de Toog, De Roskamgang en Hamerstraat tegenkomen. 3 doodlopende steegjes die 

zeker een blik waard zijn. De laatste komt overigens uit op de Hamerplaats en is enkel doodlopend 

doordat een poort deze heeft afgesloten.  

We slaan aan de Varkensmarkt linksaf en onmiddellijk links de Jozef de Hasquestraat in. Op het einde 

opnieuw links en via de Lansstraat (Waar we trouwens opnieuw een poortje naar de Hamerplaats 

tegenkomen) en de Korte Brilstraat (let op de mooie binnentuin aan de rechterkant) lopen we opnieuw 

links de Lange Brilstraat in. We kijken even achteruit waar we misschien wel 1 van de gezelligste 

pleintjes van Antwerpen zien liggen (Stadswaag), maar draaien iets verder rechts af naar de Venusstraat 

en vervolgens opnieuw rechts naar de Blindestraat. 

Aan de rechterkant van de straat vinden we een mooie muurschildering uit het project 11 kunstenaars 

tegen de muur. 



We slaan links af de Ambtmanstraat in en vervolgens links naar de Keizerstraat. 

Op de linkerkant vinden we opnieuw een werk, deze keer van ‘Art Mural, Comic walls. Kennen jullie de 

figuur die hier staat afgebeeld? 

We slaan linksaf de Prinsesstraat in en stoppen even aan het kattenstraatje, waar we een muur zien met 

een werk van ‘Joachim’. Op het einde van de Prinsesstraat slaan we rechts af om vervolgens opnieuw 

rechts af te slaan naar de Paradijsstraat en vervolgens het Frans Halsplein. 

Hier bevinden zich 3 werken, waarvan jammer genoeg 1 besmeurd is met graffiti en een ander 

verscholen zit achter hekken van een bouwwerf. 

We steken de Sint-Jacobsmarkt over en lopen het Parochiaanstraatje in. Rechts naar de Lange 

Nieuwstraat en aan de Eikenstraat slaan we even linksaf om weer een mooi werk van Larsen Bervoets te 

bewonderen.  

We lopen even terug om onze weg te vervolgen in de Lange Nieuwstraat tot aan de lange Klarenstraat. 

Van de Lange Klarenstraat gaan we naar de Korte Klarenstraat en de Gramayestraat, waar we een 

prachtig werk kunnen bewonderen van El Mac.  

We slaan rechts de Meir op en voorbij de lichten rechts naar de Eiermarkt. Hier zien we 2 werken van 

Rise one en Art Mural. 

Via de Sudermanstraat (rechts) komen we aan de Korte Nieuwstraat, die we links inlopen, om aan de 

rechterkant van de straat opnieuw een mooi werk van Art mural tegenkomen. 

We lopen verder rechts de Sint-Pieter-en-Paulusstraat in en lopen rechtdoor via de Leeuw Van 

Vlaanderenstraat en de Wijngaardstraat, de Hoofdkerkstraat in (Wie graag even een ommetje maakt via 

het mooie Conscienceplein, kan dit uiteraard. Dit pleintje is altijd de moeite om te bezichtigen). 

We komen uit in de Wolstraat. Hoewel we deze links indraaien, is het zeker ook de moeite om even 

rechts op zoek te gaan naar de Bontwerkersplaats. Deze bevindt zich goed verscholen achter een kleine 

deur die je zomaar openen kan. 

Maar we gingen dus eigenlijk, na de Hoofdkerkstraat, naar links om 20m opnieuw links het 

Moriaanstraatje in te lopen. Hier vinden we de laatste, maar zeker niet de minste muurschildering van 

onze tocht. Opnieuw een werk van Art Mural. 

We lopen verder rechts naar de Moriaanstraat en vervolgens via de Korte Koepoortstraat (links) en de 

Kaasrui (rechts) terug tot aan de Grote Markt, waar, na bijna 6km, onze tocht eindigt. 

Hopelijk hebben jullie ervan genoten. 

 

Wie goed rondkeek tijdens de wandeling, kwam onderstaande beelden tegen. 

Kunnen jullie zeggen waar deze zich bevonden? 
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