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De gevleugelde mieren krioelen omhoog langs stelen en stengels,
spreiden de vleugels en stijgen op. Meer dan opstijgen naar de zon is het
niet, ze lijken niet echt gericht te kunnen vliegen, ze laten zich gewoon
meevoeren door de warme luchtstromingen, in rechte lijn omhoog. De
mussen hebben hen maar uit de lucht te plukken. Soms komen zij met twee

De mussen hadden het eerder gezien dan wij. En mijn vogelman

of drie tegelijk uit tegenoverliggende struiken gesprongen om dezelfde

had het eerder gezien dan ik – aan de mussen. Ze springen uit de toppen

opstijgende mier te pakken en botsen net niet. Soms botsen ze, maar heel

van de struiken, maken zotte bochten in de lucht en duiken de struiken

zacht, met de poten vooruit, op het laatste moment ingehouden, elkaar heel

terug in, telkens opnieuw. Ik had het al niet meer verwacht, dit is twee

even aantikkend.

de mierenbruidsvlucht!

Niet alleen de gierzwaluwen, die alweer thuis zijn, in Afrika, ook de
mezen missen het banket. We hebben ze al weken niet gezien, ze houden

Tussen een hazelaar waar reeds embryonale katjes in hangen en

zich schuil tot de rui voorbij is. Ruien mussen sneller, of vroeger? Zie ze

een meidoorn bespat met bessen als bloeddruppels, staat op een dikke

zitten op hun twijg, het kopje in de lucht, alert op de uitkijk. Dan zien

schijf boomstam een schotel water waar de vogels komen drinken en

ze er weer een, fladderen er naartoe, houden een tel de vleugels stil om

badderen. Om de paar dagen kiep ik de schotel leeg en giet er vers water

de mier te plukken, keren dan in de lucht en duiken met hun snoepje de

in. In juni had ik gezien dat het hart van de boomstam doorzeefd was

dichtstbijzijnde struik binnen. Soms tekenen ze kleine kalligrafieën in de

en volgestopt met bleke eicoconnetjes als weke Tic Tacs en toen wist ik:

lucht vooraleer ze de mier te pakken krijgen. De acrobatieën van de mussen

onder mijn voeten, in het ondergrondse nest waarvan ik de grootte niet

zijn al even mooi om te zien als de bruidsvlucht zelf.

eens kon bevroeden, bereiden de mieren zich voor op hun grote dag. De
crèchemieren vertrouwden het blijkbaar toch niet dat daar om de paar

Ik ga kijken bij de andere twee mierennesten in de tuin maar daar

dagen het dak van hun materniteit gelicht werd en verhuisden hun Tic

is geen bovengrondse activiteit. Hopelijk zijn er andere mierennesten in

Tacs naar een beschuttere plek. Ik stelde me voor hoe elders nu al die

de buurt die op deze late warme dag toch nog een bruidsvlucht geriskeerd

gevleugelde koninginnen en mannetjes geboren werden en wachtten op

hebben. Normaal gezien vliegen alle nestkolonies in de buurt op dezelfde

hun zonnige bruiloftsdag. Maar het werd maar geen zomer.

dag uit, dat vergroot voor de maagdelijke koninginnen de kans om te paren

Hier begint de natuur

maanden later dan gewoonlijk en de gierzwaluwen missen het festijn:

Hier
begint
de natuur

CA RO VA N TH UYNE

Met illustraties van
W iske Vandendriessche

met een mannetje van een andere kolonie, wat uiteraard beter is voor het
nageslacht dan paren met een broer. Tijdens haar bruidsvlucht slaat de
koningin genoeg sperma op voor de rest van haar leven.

het tuinpad opengebarsten en gulpt er nu een lavastroom aan gevleugelde
mieren over de planten, grotere koninginnen en kleinere mannetjes, de

Na de daad landen ze ergens op de grond, de mannetjes om te

bruidegommen met hun grote ogen om straks, ginder hoog in de lucht,

sterven, de koninginnen om te beginnen aan hun levenslang scheppen

beter te kunnen zien, de koninginnen te vinden, want dit is hun hele reden

van nieuw leven. Ze bijten hun vleugels af en gaan op zoek naar een goede

van bestaan: te paren en dan sterven.

nestplaats om hun kolonie te stichten. Hopelijk is september daarvoor nog

CARO VANT H U Y NE

Tot nu. Aan het eind van het seizoen wordt het plots alsnog zomer
en op deze warme dag is het ondergrondse mierennest aan weerszijden van

niet te laat. Mieren kiezen voor hun bruidsvluchten het liefst drukkend

LITERAIR
NATUURDAGBOEK
IN TWAALF
MAANDEN,
VAN DE WINNAAR
VAN DE BRONZEN
UIL 2021

heet weer. Niet alleen vergemakkelijkt het warme weer het opstijgen, zo’n
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Zelf heb ik geen goed oor voor het herkennen van vogelzang, laat staan

wind doet de korte golfjes tegen de boeg klotsen, we hobbelen een beetje.

voor het omzetten van deze wonderlijke geluiden in woorden, maar mijn

Het riet suist, de pluimen glanzen donker wijnrood in de zon. Vlak voor het

vogelman herkent het onmiddellijk: het is een Cetti’s zanger, bij ons

bruggetje staat een hele boord distels in zilveren pluizen, als we naderen

een zeer zeldzame vogel van rietkragen of moerasbos. Het is september,

vliegen daar dertig, veertig puttertjes, die tot dan onzichtbaar hadden

misschien is dit al een dwaalgast op weg naar het zuiden, misschien rust hij

zitten peuteren en peuzelen, tegelijk op en weg over de brug.

hier even uit en zingt zijn liedje in de hoop op antwoord?
We slaan af en liggen meteen weer te midden de capriolende
Voorbij de volgende bocht komen we op een lang recht stuk waar

boerenzwaluwen. Maar we kunnen niet blijven liggen, de wind blaast

de wind vrij spel heeft. De rimpels in het bruine laken worden korte,

ons achteruit, we moeten roeien, en hard. We hotsebotsen als over slecht

spitse golfjes. Plots worden we omgeven door boerenzwaluwen, tientallen

wegdek, de golfjes koppen de kano, het is aanpoten tot we terug in het

boerenzwaluwen die heen en weer sjezen door de lucht, vlak over het water

bochtige deel van de rivier aankomen, waar meer windluwtes zijn. De

scheren en weer scherp stijgen, snelle bochten maken… Af en toe kwettert

Cetti’s zanger zit nog steeds op dezelfde post te zingen, aan de overkant

er een maar verder zijn ze opvallend stil. Het is een vrolijk gezicht, dit

schreeuwen gaaien moord en brand in een bosje populieren. De diamantjes

gewemel van snelle puntige vogels zo boven het water.

dansen op het koppende water. De bomen spiegelen zich beverig.

We gaan haaks op de wind liggen en manoeuvreren ons door de
smalle doorgang onder een laag betonnen bruggetje en meteen is het luwer.
Deze zijarm kuiert door de weilanden waarboven kieviten rondflappen.
Vlakbij zwemt een fuut, duikt onder en komt meters verder weer boven.
Koeien kijken ons kalm aan. Een blauwe reiger stijgt als in slow motion op
en wiekt keizerlijk weg.

Caro Van Thuyne debuteerde in 2018 met de verhalenbundel Wij,
het schuim en veroverde meteen een plek op de shortlist van de Anton
Wachterprijs. In 2021 verscheen haar romandebuut Lijn van wee en wens.
Dit zoekende boek over een rouwende vrouw werd lovend ontvangen
door liefhebbers van bezielde, weerbarstige literatuur met een opvallende
eigenheid en stijl. Het leverde Van Thuyne de Bronzen Uil 2021 op.
Volgens de jury geeft haar debuut “op poëtische en sensuele wijze […]
de rauwheid van het bestaan weer.” En ook: “Hier klinkt een nieuwe stem,
oud en tegelijkertijd eigentijds in het taalgebruik.”

Op de boorden bloeien nog kamille, watermunt, boerenwormkruid.
Hier en daar zijn stukken oever weggeslagen en ligt de modder er in dikke
klodders door rondklossende runderpoten.
Meerkoeten maken zich met veel gespetter en geklap van vleugels op
het water uit de voeten, alsof ze nog nesten hebben waar ze ons van moeten
wegleiden. De koraalrode besjes van de kardinaalsmutsen en bloedrode
rozenbottels lichten sombergroen struikgewas op als kerstlichtjes. Een
buizerd vertrekt uit een populier en zoekt ongehaast een volgende rustplek.
Aan het eind van de versmallende arm zien we een sluis. Dat is voor
een volgende keer, we moeten nog het hele eind terug met tegenwind. Als
we de boot keren zien we nog net een kleine zilverreiger wegvliegen. De
16
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Met die unieke stem vertelt Caro Van Thuyne in haar nieuwste boek
over een ander thema dat haar zeer dierbaar is: de natuur. Caro trok zich
een hele tijd geleden terug uit het drukke leven van de stad en verhuisde
naar het Houtland achter de Vlaamse kust. Daar woont en schrijft ze
midden in de natuur. Van achter haar werktafel maar evenzeer met haar
voeten en handen op en in de grond van haar tuin, of tijdens urenlange
wandelingen, observeert ze het leven om haar heen, en hoe dat zich
aanpast aan de veranderende seizoenen. In 12 hoofdstukken, een voor elke
maand, beschrijft ze op een poëtische, mijmerende maar tegelijk trefzekere
manier het uitzicht en de gedragingen van de planten en de dieren om haar
heen, maar ook het licht, de lucht, de wolken. De aquarellen van Wiske
Vandendriessche passen perfect bij de fijngevoelige teksten waarin de lezer
samen met de schrijver écht leert kijken naar de natuur.

HIER BEGINT DE NATUUR
CARO VAN THUYNE
ILLUSTRATIES Wiske Vandendriessche
VERWACHT Maart 2022
AFWERKING Hardcover
FORMAAT 14 × 21 cm
PAGINA’S ca. 240
ISBN 9789460583162
NUR 320
TAAL Nederlands
PRIJS € 25

5

NIEUW

NIEUW

HET HEDEN VAN HET
KOLONIALE VERLEDEN
NICHOLAS LEWIS

KRITISCHE GIDS
OVER DE SPOREN
VAN DE BELGISCHE
KOLONISATIE
VAN CONGO
EN HOE DIE
RACISME BLIJVEN
VERSTERKEN

OOK VERKRIJGBAAR
IN HET ENGELS
ISBN 9789460583186

Na decennia van koloniaal bedrog en ontkenning is België vandaag nog
altijd een fundamenteel racistisch land: dat is de centrale stelling van dit
kritische, geëngageerde, overtuigde en overtuigende boek van Nicholas
Lewis (oprichter en hoofdredacteur van The Word). De focus van zijn
pleidooi ligt op de openbare ruimte in Brussel, en de verbazingwekkend
opvallende aanwezigheid daarin van sporen van racistische koloniale
personages en verhalen. Hij wijst ons op de denigrerende koloniale
standbeelden en de straatnamen die een ode zijn aan uitbuitende
kolonialen, in Etterbeek, Elsene en Schaarbeek, op het Koningsplein
en in het Jubelpark, en schrijft ook over het Afrikamuseum. Deze
hoofdstukken worden afgewisseld met de bevlogen, erudiete en soms
militante essays van belangrijke stemmen uit de Congolese en Zwarte
gemeenschap, met name Laura Nsengiyumva, Véronique CletteGakuba, Anne M. Georgine Dibua, François Makanga en Anne Wetsi
Mpoma. De teksten worden geïllustreerd met aangrijpende beelden van
vroeger en nu. De sterke grafische vormgeving zet de kern van Lewis’
boodschap in de verf: dat racistische stereotypering inherent blijft aan de
Belgische samenleving, omdat ze wordt belemmerd en achtervolgd door
de spoken van haar imperialistische voorouders.

HET HEDEN VAN HET
KOLONIALE VERLEDEN
NICHOLAS LEWIS
OORSPRONKELIJKE TITEL
Colonial tales, trails, and traces
VERWACHT April 2022
AFWERKING Softcover
FORMAAT 18 × 24 cm
PAGINA’S 228
ISBN 9789460583179
NUR 695
TAAL Nederlands
PRIJS € 25
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5
GLORIOUS VIEWS

296 PONTE DOM LUÍS I

(UPPER DECK)

Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia ��

297 JARDIM DO MORRO
Avenida da
República
Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia ��

KATELIJNE DE BACKER

300 FELGUEIRAS LIGHTHOUSE

THE 500 HIDDEN

The Dom Luís I Bridge is a double-decker
metal arch bridge that spans the River
Douro connecting Porto and Vila Nova
de Gaia. Both decks are walkable and
beautiful. The upper deck not only offers
pedestrians more space, but it’s obviously
also higher up and provides a spectacular
bird’s-eye view of the city.
This small park is located near the upper
deck of Dom Luís I Bridge, and at the
foot of Serra do Pilar. Its amphitheatrelike green area is one of the best spots in
Gaia to enjoy the views of historic Porto
and its riverbanks in all its glory, and to
understand the city’s geography. A worthy
contender for Porto’s best sunset award.

NIEUW BIJ THE 500 HIDDEN SECRETS

HIDDEN BROOKLYN

Luster brengt in het voorjaar van 2022 drie nieuwe titels op de markt in de internationaal
succesvolle reisgidsenreeks The 500 Hidden Secrets. Ondertussen zijn er al meer dan
45 bestemmingen beschikbaar (zie p. 32 e.v.). De reeks omvat

SECRETS

298 JARDIM DOS SENTIMENTOS

EEN ALTERNATIEVE
REISGIDS OVER
DE CULTURELE
MENGELMOES DIE
BROOKLYN HEET

stadsgidsen

166

167

LANDSCAPES

Lost

L A N D S C A P E S ————————————————————————————— 184

Secret

HIDDEN GUIDES

Dark

———————————————————————————————

187

———————————————————————————————

191

————————————————————————————————

194

GARDENS

Romantic

PARKS

FORESTS

Adventurous

HIKES

—————————————————————————————

197

over landen en regio’s

LOMMELSE SAHARA

HIDDEN
surprises

17

A PERFECTLY
PRESERVED
MASONIC TEMPLE
40 Liverpool St
EC2M 7QN
City of London ➁

18

19

got quite the shock. During construction, a wall was
demolished and an opulent Masonic Temple, which dates back
to the early 1900s, was miraculously discovered. The surprise

+44 (0)20 7961 1234

marble and mahogany marvel, complete with a celestial
ceiling and original Masons’ chairs, is now one of London’s

hyatt.com

not-so-well-kept secrets.

AN ALMOSTFORGOTTEN THEATRE

The theatre inside Alexandra Palace opened in 1875 before
falling into disrepair and being almost entirely forgotten

Alexandra Palace Way
N22 7AY

about. After sitting empty for almost 80 years, the theatre
was brought back to life in 2018 but the decades of neglect

North ��
+44 (0)20 8365 2121
theatre.

have become a feature of the space. Grand original plaster,
paintwork and Victorian detailing have all been conserved
along with any damage they’ve incurred over the last century,

alexandrapalace.com

giving the theatre a romantic sense of being frozen in time.

THE PUB NO ONE
KNOWS ABOUT

The Tower of London is world-famous for a bunch of things:

AT: TOWER OF LONDON
EC3N 4AB
City of London ➁

THEMED

A former Victorian railway hotel, the Andaz London Liverpool
Street has been refurbished in recent years, and the builders

HIDDEN GUIDES
thematische gidsen over landen of regio’s

myths, legends, the Crown Jewels, Traitor’s Gate, the ravens
that call the castle home. But the World Heritage Site is still
keeping some secrets, like the fact that there is a pub inside
its ancient walls. The Keys is a tiny drinking establishment
that only serves the Beefeaters, or Yeoman Warders as they
are also known, that work and live at the Tower. The only way
to get an invite? Make friends with a Beefeater.

40

41

17 A PERFECTLY PRESERVED MASONIC TEMPLE

Katelijne De Backer bouwde haar carrière uit als zakelijk leider in de
culturele sector; ze werkte onder andere voor MTV, verschillende
kunstbeurzen en de kunstgalerie Lehman Maupin. Haar interesse in
muziek, kunst, gastronomie, design, literatuur en film brengt haar telkens
naar de meest fascinerende plekken in New York, en vooral dan in
Brooklyn: in 2002 verhuisde ze van Manhattan’s Upper West Side naar
Brooklyn Heights en viel ze meteen als een blok voor haar nieuwe buurt.
In deze gids leidt Katelijne je weg van de platgetreden paden, met veel
aandacht voor de wijken van Brooklyn en hun sterke eigenheid. BedfordStuyvesant bijvoorbeeld is van oorsprong een Zwarte middenklassebuurt,
Carroll Gardens en Cobble Hill zijn oude Italiaanse wijken, het historische
Brooklyn Heights is populair bij celebrities, in Williamsburg en Bushwick
wonen hipsters en kunstenaars, enzovoorts. Katelijnes favoriete plekken
ontdek je in inspirerende lijstjes zoals:

HIDDEN BROOKLYN
KATELIJNE DE BACKER
FOTO’S Gabriel Flores
VERWACHT Februari 2022
AFWERKING Softcover
FORMAAT 13 × 18 cm
PAGINA’S 272
ISBN 9789460583001
NUR 510, 513
TAAL Engels
PRIJS € 19,95

E E T H U I S J E S met een fantastisch uitzicht
M U S T - V I S I T B R O U W E R I J E N in Brooklyn
unieke V I N T A G E M E U B E L W I N K E L S
de O U D S T E H U I Z E N in Brooklyn
de beste plekjes om je te vergapen aan de
S K Y L I N E VA N M A N H AT TA N
— en veel meer.
—
—
—
—
—
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HIDDEN MALTA

MICHAEL CHAPMAN

VINCENT ZAMMIT

ONTDEK DE
PRACHT VAN
IJSLAND IN DE
VOETSPOREN
VAN EEN LOCAL

Hidden
M A LTA
VINCENT ZAMMIT

NIEUW BIJ THE 500 HIDDEN SECRETS

HIDDEN ICELAND

EEN UITGEBREIDE
INSIDER GIDS
VOL GEHEIME EN
BETOVERENDE
PLEKKEN OP MALTA

Hidden
ICELAND
MICHAEL CHAPM AN

Michael Chapman kon van zijn passie zijn beroep maken: hij is een
rasechte globetrotter en werkt als reisjournalist en auteur voor het
online platform/marketplace ‘Guide to Iceland’. Michael groeide op in
het Verenigd Koninkrijk, Saoedi-Arabië en Nieuw-Zeeland, studeerde
in Engeland en reisde vervolgens als duikinstructeur naar Thailand en
Cyprus. Daarna belandde hij in IJsland, het land waar hij zijn hart verloor
en sindsdien woont. In zijn Hidden gids deelt Michael zijn liefde voor
IJsland, zijn inwoners en zijn meest magische plekken, in lijstjes zoals:
—
—
—
—
—
—

indrukwekkende W A T E R V A L L E N
O F F R O A D T O C H T E N zonder gids
prachtige W E L L N E S S L O C A T I E S
de beste plekken om W I L D E D I E R E N te spotten
fabuleuze R E S T A U R A N T S in Reykjavik
en veel meer.

HIDDEN ICELAND
MICHAEL CHAPMAN
FOTO’S Ivar Eythorsson
VERWACHT Februari 2022
AFWERKING Softcover
FORMAAT 13 × 18 cm
PAGINA’S 272
ISBN 9789460582653
NUR 510, 512
TAAL Engels
PRIJS € 19,95

Vincent Zammit heeft meer dan 40 jaar ervaring als officiële gids voor
toeristen op Malta. Hij is al 25 jaar verantwoordelijk voor de cursus voor
toeristische gidsen, en geeft les aan gidsen in het Instituut voor Toerisme
Studies. Hij organiseert graag gespecialiseerde en thematische tours,
en hij geniet er nog altijd van om te blijven bijleren over verschillende
onderwerpen op het vlak van de geschiedenis en cultuur van het eiland.
Sinds 1984 heeft hij al een heel aantal boeken en magazines uitgegeven
in het Maltees en in het Engels. In deze Hidden gids deelt hij de mooiste
geheime plekjes en heel wat kennis over Malta, in lijstjes zoals:
— de beste redenen om het eiland G O Z O te bezoeken
— de meest A F G E L E G E N S T R A N D E N
— bijzondere plekken om H E D E N D A A G S E K U N S T
te ontdekken
— restaurants met een A D E M B E N E M E N D U I T Z I C H T
— winkels waar je de leukste S O U V E N I R S vindt
— en veel meer.

HIDDEN MALTA
VINCENT ZAMMIT
FOTO’S Joseph Galea
VERWACHT Mei 2022
AFWERKING Softcover
FORMAAT 13 × 18 cm
PAGINA’S 272
ISBN 9789460582660
NUR 510, 512
TAAL Engels
PRIJS € 19,95
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N I E U W B I J P U B L I C S PAC E

STADHUIS ANTWERPEN

N I E U W B I J P U B L I C S PAC E

POLITICS OF DESIGN

VAN SCHOON VERDIEP TOT VERLICHT VERDIEP

POLITICS
OF DESIGN
POLITICS OF DESIGN

Het ontwerp van een gebouw, een straat, een wijk, een park, een
plein, een stad of een landschap is nooit neutraal. In het vorm
geven van onze leefomgeving is het ontwerp onvermijdelijk politiek
gekleurd. Sommige mensen of bevolkingsgroepen hebben in het
ontwerpproces een dominante stem, andere beheersen de taal niet
of blijven onder de radar. Daar komt nog bij dat niet alleen mensen
een belangrijke rol spelen in het debat. Andere actoren zoals het
landschap of de natuur hebben weliswaar rechten maar geen stem.
Politics of Design gaat, aan de hand van een reeks regionale projecten in Limburg, op zoek naar een nieuwe taal die zich bewust is van
de politieke rol van het ontwerp. Een taal die een debat mogelijk
maakt tussen de zeer diverse actoren die al dan niet gewild betrokken zijn. Een schare aan internationale experts reflecteert over
hoe ontwerpers zorg kunnen dragen voor de andere en voor een
duurzame en inclusieve toekomst van onze planeet.

REFLECTIES OVER
DE POLITIEKE ROL
VAN HET ONTWERP
AAN DE HAND
VAN PROJECTEN
IN LIMBURG

POLITICS OF DESIGN
BIJDRAGEN VAN O.A.
LIESBETH HUYBRECHTS,
ROEL DE RIDDER
VERWACHT Februari 2022
AFWERKING Softcover
FORMAAT 15 × 20 cm
PAGINA’S 250
ISBN 9789491789304
NUR 648
TAAL Engels
PRIJS € 30

Het Antwerpse stadhuis, gebouwd in de zestiende eeuw naar
een ontwerp van architect Cornelis Floris De Vriendt, is een
van de belangrijkste iconen van de Vlaamse Renaissance. Het
gebouw was dringend aan renovatie toe. Het bestuur wilde het
stadhuis behouden als zetel van de macht. Dat vroeg om een
ingrijpende transformatie die het stadhuis niet alleen uitbreidt,
maar ook voorziet van alle hedendaags comfort. Het ontwerp
team (HUB architecten en Origin Architecture) tekende een
opmerkelijk ontwerp. Terwijl het Schoon Verdiep in al zijn glorie
wordt gerestaureerd, worden de bovenste verdiepingen, dankzij
de hedendaagse toevoeging van twee lichtstraten, ingrijpend
verbouwd tot ‘Verlicht Verdiep’.
Het boek brengt een uitgebreide fotoreeks van het vernieuwde
gebouw door Stijn Bollaert. Daarnaast werpt het een licht op de
rijke geschiedenis van dit unieke werelderfgoed en gaat het dieper
in op het ontwerp en de complexe relatie tussen ontwerp en
restauratie. Het derde deel van het boek, de ‘Werfverhalen’, brengt
een ode aan de vele expertises die samenkomen in dit omvangrijk
restauratieproject.

STADHUIS ANTWERPEN
VAN SCHOON VERDIEP
TOT VERLICHT VERDIEP
JOERI DE BRUYN, INGE BERTELS,
STEFAN DEVOLDERE
FOTO’S STIJN BOLLAERT
VERWACHT Mei 2022
AFWERKING Hardcover
FORMAAT 22 × 29 cm
PAGINA’S 276
ISBN 9789491789311
NUR 648
TAAL Nederlands & Engels
PRIJS € 40
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RECENT VERSCHENEN

WIJNWEEKENDS IN BELGIË

LUS DE RIDDER

TONI DE CONINCK & PIETER FRAEYMAN

RECENT VERSCHENEN

DE KLEINE WANDELGIDS

ONTDEKKEN,
PROEVEN EN
GENIETEN OP
EN ROND
20 BELGISCHE
WIJNDOMEINEN,
MET WIJNTIPS VAN
DE SOMMELIER

DE FAVORIETE
ROUTES IN DE
NATUUR VAN DE
INSTAGRAMMER
DIE HAAR VOLGERS
LEERDE WANDELEN
@STAYCATION.BELGIUM

Bulskampveld

WIJNDOMEIN
ENTRE-DEUX-MONTS
21

WA AR ?

Rodebergstraat 69 A
8954 Westouter (Heuvelland)
057/40.19.69
entre-deux-monts.be
BEZOEK?

De wijnwinkel is open op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 14u tot
17u en op zaterdag van 10u tot 16u.

START EN PARKING

Geen afspraak nodig. Gesloten op

Parking Driekoningen
Bulscampveld, Beernem

zon- en feestdagen. Groepen van
meer dan dertig personen zijn
welkom op afspraak van maandag
tot en met zaterdag. Een rondleiding voor je gezin, familie of

AFSTAND

vrienden kan ook; je wordt dan

8,5 km

met andere groepjes ondergebracht in een grotere groep van
twintig tot dertig personen.

BEWEGWIJZERING

DE KLEINE WANDELGIDS

zeshoekige bordjes met ‘Bulskampveld’
GOED OM WETEN

— meer dan 90 % onverhard
— vlak landschap
— speelzone onderweg
— honden welkom aan de leiband

recht in het hart van de gemeente Heuvelland, zijn zeven of acht
jongelui druk in de weer met snoeischaren en hemelsblauwe plastic

25 BIJZONDERE ROUTES

Urban Café Lippensgoed
Bulscampveld 10, Beernem

gebogen de trossen aan de steel doorknippen, de ader die het voor-

B&B Stee 23
Papenvijversstraat 23, Oostkamp

23

PIETER FRAEYMAN

paar dagen de leerlingen Wijn- en drankenkennis van hotelschool
Ter Groene Poorte op bezoek. Zo leren ze wat het is om te oogsten.”
Wijnbouwer Martin Bacquaert overschouwt de gonzende activiteit
tussen de rijen vol ranken. Sommigen dromen ervan om later

LUS DE RIDDER

LOGEERTIP

TONI DE CONINCK &

manden. Ik zie hoe ze nu eens gehurkt, dan weer door de knieën
bije jaar voor leven en voeding zorgde. “Elk jaar hebben we een

IN VLAANDEREN

EET- EN DRINKTIP

WIJNWEEKENDS IN BELGIË

Op de glooiende flanken tussen de Rodeberg en de Zwarteberg,

Nederlands | 192 p.

sommelier te worden in een toprestaurant, of misschien op een dag
een eigen wijnbar te hebben. Dat het knip- en verzamelwerk hard
labeur is, weten ze intussen wel. “Je moet een sterke rug hebben om

Nederlands | 224 p.

€ 25 | ISBN 9789460582912

dit klusje uren aan een stuk te kunnen doen.”

€ 19,95 | ISBN 9789460582905

De Hobokense Polder is een beetje als een tuin voor veel
Antwerpenaren. De polder is de grootste brok natuur van
de stad – zo’n 170 hectare – en wordt omgeven door de
Schelde, het district Hoboken en een industriezone. Dat
laatste schrikt sommige wandelaars af, maar dit is voor
niets nodig, integendeel: het is net de overgang van de
bedrijvige fabrieken naar de ruisende en kwetterende
natuur die deze plek zo uniek maakt.
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HOBOKENSE POLDER
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A.S. Adventure en Natuurpunt sloegen de handen in
elkaar en stippelden een aantal wandeltochten uit in
verschillende Vlaamse natuurgebieden. Zo heb je een
A.S. Adventure-wandeling in het Mechels Broek, in
het Raspaillebos, in Voeren ... Het zijn één voor één
tips voor op je wandellijstje, net als deze route door de
Hobokense Polder, met het logo van de outdoorketen als
bewegwijzering.
Deze wandeling van iets meer dan 7 kilometer leidt je
door graslanden, ruigtes en bos, langs de Schelde, plassen en moerassen. De gehele wandeling is onverhard;
wees in regenachtige periodes dus voorbereid op een
zompige ondergrond.
Een slalommend knuppelpad brengt je naar een groot
begrazingsblok voor gallowayrunderen. Ze laten zich
weliswaar niet altijd zien (omdat ze druk in de weer zijn
op hun zoektocht naar de sappigste grassprieten), maar
zorg er toch zeker voor dat je op de paden blijft, om de
habitat van de grazers niet te verstoren. Honden zijn toegelaten als je ze aan de lijn houdt.

Hobokense
Polder

Schelde
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We ontmoeten Michel een eerste keer in september 2020,
HOBOKEN

vlak. Meer was er eigenlijk niet nodig om in april van

wanneer de rijpe en van het suiker barstende druiven in rode

dat jaar te beslissen drieduizend druivenstokken aan te

kuipjes worden geheveld. Er is veel werk in de wijngaard, het nieuwe

planten. De helft pinot noir en de helft chardonnay.”

bezoekerscentrum staat er nog niet en op de eeltige handen van

De jaren nadien kwamen er dus nog eens zesduizend

de wijnbouwer heeft het sap paarse vlekken gemaakt. Domeinen

stokken bij, waaronder ook nog pinot auxerrois. Dat was

als deze moeten het zoals overal ter wereld met vrijwilligers stellen

niet de eenvoudigste keuze, zo leren we ook op andere

tijdens de oogst, vaak buren en vrienden. In ruil voor kost en leute

plaatsen in dit boek. Het zijn traditionele en gevoelige

knippen ze zich een paar dagen tot weken de pleuris met de snoei-

planten. Maar Michel vond het de enige optie om kwali-

schaar die iedereen, Vlaams of Frans, sécateur noemt. Voor het

teitswijn te maken. “We werken duurzaam en met

hanteren van het (on)ding zijn een dosis ervaring én voorzichtigheid
geboden, want voor je het weet snijd je in de vaart der dingen naast
de tros en in je vinger. “Maar vergeet niet dat de druivenstok het hele

respect voor de natuur. De grond wordt mechanisch
bewerkt. De druiven worden handgeplukt wanneer de
tijd rijp is.”

jaar door veel aandacht en zorg vraagt”, reageert Michel. “Gedurende
een maand zijn we met velen, maar de andere elf maanden sta ik er
alleen voor. Voor negenduizend stokken. En toch groeit de liefde voor
de wijnbouw nog elke dag.”

Michel Dehem volgt zijn buikgevoel en kiest alles zelf. Met de keuze
voor Franse kwaliteitsdruiven kun je in dit klimaat, vergelijkbaar
met de Champagne, niets anders dan schuimwijn produceren. De
Papillon Brut en de Brut Rosé zijn feestelijke parelende wijnen, maar

Liefde voor het wijnmaken overkomt je, denk ik dan. In België gaat

er worden ook monocépages (wijn van één enkele druivensoort, red.)

het bijna zonder uitzondering om mensen die het bij elkaar of in het

gemaakt van chardonnay, auxerrois en pinot noir. De Atalanta, met

buitenland hebben gezien. “Een bezoek aan een Heuvellandse wijn-

alweer een mooie vlinder op het etiket, is een assemblage van char-

bouwer op de dag van de ambachten in 2009 en een mooi hellend

donnay en auxerrois.
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ANTWERPSE SHOPPINGSTRATEN IN DE 20STE EEUW

JOHANNA GOYVAERTS, TINE LEJEUNE EN BARBARA SERULUS

TANGUY OTTOMER
Nederlands | 200 p.
€ 21,95 | ISBN 9789460582882

Vandaag staat deze getuige
van de hoogdagen van de belle
époque er jammer genoeg
wat vergeten bij. Nochtans
is de traditie van een chique
kledingzaak er langer in stand
gehouden dan voor de meeste
andere modepaleizen het geval
is (met uitzondering van het
Modepaleis dat gered werd door
Dries Van Noten), want in de
naoorlogse periode was, tot in
2013, in het oude majestueuze
winkelpand op de Kaasrui
een gekende damesmodezaak
gevestigd, Festival genaamd.
Het monumentale hoekgebouw met zijn elegante toren
gaat terug tot 1870-1871 en werd
door architect Charles Dens
ontworpen in opdracht van
François Thiéry & Cie, die er
een handel in gordijnstoffen,
nouveautés en dames- en
herenconfectie in onderbracht.
De winkel heette in die tijd
‘Au Louvre’ maar werd in 1888
omgedoopt tot DÔME DES
HALLES. De naamsverandering
markeert de overname door
de Brusselse modehandelaars
Gouverneur & Pirson, die op
dat moment in hun thuisstad
al een eerste Dôme des
Halles winkel runden, op de
hoek van de Hallenstraat en
Kiekenmarkt. De Antwerpse
vestiging was een van de
belangrijkste bijhuizen en
richtte zich net als de Brusselse
winkel tot de rijke burgerij, die

OOGSTRELEND
EN CREATIEF
KOOKBOEK VOOR
SIMPELE MAAR
SPECTACULAIRE
ETENTJES

72
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’T STAD VAN VROEGER
VERDWENEN PARELS VAN ANTWERPEN
TANGUY OTTOMER
Nederlands | 192 p.
€ 21,95 | ISBN 9789460582868
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te maken voor meer, grotere
en modernere schepen. De
haven boomde op korte tijd
enorm, dankzij een historische
politieke gebeurtenis: op
16 juli 1863 besloten twintig
maritieme naties om de zware
Scheldetol af te kopen die de
Belgische regering sinds het
Scheidingsverdrag van 1839
aan Nederland moest betalen.
Daarmee kwam een einde
aan een lange en moeilijke
periode van blokkades en
heffingen op de levensader
van de stad. De vrijmaking van de Schelde heeft enorm veel
veranderd voor Antwerpen op financieel vlak – het geld stroomde
binnen – en als gevolg daarvan ook op het vlak van stedenbouw
en stadsontwikkeling. Plots werden straten omgetoverd tot brede
boulevards, en er werden indrukwekkende burgerwoningen en

De twee leeuwen houden de wacht aan
de ingang van het Steen, eind 19de eeuw.

DINER

Treinsporen parallel aan de rechtgetrokken kades van de Schelde.
Aan het Steen werd na de rechttrekking
van de kaaien een plein met bomen
aangelegd, met een wandelbrug. Het
is een van de enige plekken langs de
Schelde waar je als gewone burger kon
wandelen.

Omdat het Steen tussen de geplande kaai en de spoorweg lag,
kon de burcht blijven bestaan, maar ze werd wel helemaal afgesloten
van de stadskern. Het gebouw was op dat moment (sinds 1864) al
in gebruik als Oudheidkundig Museum. Van de vroege 13de eeuw
tot het midden van de 19de eeuw was het een gevangenis geweest.
Het Oudheidkundig Museum werd in de jaren 1950 vervangen
door het Nationaal Scheepvaartmuseum en sinds 2012 worden er
in het Steen allerlei interactieve evenementen en workshops voor
kinderen georganiseerd. Volgens de legende was de burcht in lang
vervlogen tijden de thuis van de reuzen Druon Antigoon en Lange
Wapper; die laatste houdt sinds 1963 de wacht aan de ingang van
het kasteel, in de vorm van een standbeeld van Albert Poels. Het
staat op een van de twee sokkels die ooit twee leeuwenbeelden
ondersteunden, als wachters langs beide kanten van de toegangsweg.
Deze leeuwen staan nu aan de voormalige aanlegsteiger voor boten
van Planckendael.

EEN JAAR SAMEN AAN TAFEL
JOHANNA GOYVAERTS,
TINE LEJEUNE &

Wie nu foto’s ziet van dit stukje Antwerpen in de jaren voor 1875
kijkt misschien raar op: de buurt is bijna niet te herkennen. Dat
komt door grootschalige werken die van start gingen in 1875 om de
Schelde te verbreden. Dit was nodig om Antwerpen toegankelijk

BARBARA SERULUS
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UITGAAN IN ’T STAD VAN VROEGER
HET BRUISENDE ANTWERPEN VAN WELEER
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TANGUY OTTOMER

UITGAAN IN
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HET BRUISENDE ANTWERPEN VAN WELEER
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De enige manier om tijdens het interbellum nog genoeg
toeschouwers naar variété- en revuevoorstellingen te lokken, was
door grootschalige spektakelshows te programmeren. En om die
te doen renderen had je een grote zaal nodig, zodat je veel volk
kon laten betalen voor een ticket. In Antwerpen was er zo één:
de HIPPODROOM op het Zuid. Die zaal met een capaciteit van
maar liefst 2.600 zitjes bestond al sinds 1903, maar beleefde haar
gloriejaren in de jaren 30, toen het allemaal nog exuberanter en
groter moest dan voorheen.

De artiesten uit Revue van Frau Luna
danken het publiek na de voorstelling in
de Hippodroom, in 1944.

De Hippodroom op het Zuid, immens
populair in de jaren 30.

16

In de voorloper van het Sportpaleis werden,
zoals de naam verraadt, onder andere
paardenrennen georganiseerd, maar ook
circusspektakels, sportwedstrijden en
spektakelrevues met ontelbare danseressen op
het podium. In plaats van visueel betoverd te
worden zoals voor de oorlog, wilden de mensen
tijdens het interbellum immers eventjes echt
ontsnappen aan de realiteit – een realiteit die
in die periode bepaald werd door de financiële
problemen voor en na de crash van Wall Street.
Mensen wilden fysiek geprikkeld worden,

60
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60 kaartjes in een doosje

FOTO’S 2021 TIM FISHER
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In 1989, an artificial courtyard and square called
Spanjeplein (Place d’Espagne) was built on the site of the
old Putterij working-class neighbourhood, including an
underground car park. Today the view of marché aux
Herbes/Grasmarkt is dominated by a slew of hotels
in various neo-styles, which flank the passage between the
two squares. A contemplative sculpture of the Hungarian
composer Béla Bartók overlooks the surroundings.
Waar zich vroeger de volkse wijk Putterij bevond, werd in
1989 een artificieel binnenplein aangelegd (het Spanjeplein)
met een ondergrondse parkeergarage. Vandaag wordt daar
het zicht op de Grasmarkt gedomineerd door hotels in
neostijl die de doorgang tussen de twee pleinen flankeren.
In het midden staat een ingetogen beeld van de Hongaarse
componist Béla Bartók.
En 1989, une place artificielle (la place d’Espagne),
recouvrant un parking souterrain, a été aménagée là où
se trouvait autrefois le quartier populaire de la Putterie.
Aujourd’hui, la vue sur le marché aux Herbes y est
dominée par des hôtels d’inspiration néo-baroque, qui
bordent le passage entre les deux places. Au centre se dresse
une modeste statue du compositeur hongrois Béla Bartók.
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TIME MACHINE GENT
TANGUY OTTOMER

60 kaartjes in een doosje

FOTO’S 2021 KEVIN FAINGNAERT
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60 kaartjes in een doosje
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In 1986 werd op het Theaterplein een bijzonder
kunstwerk ingehuldigd: ‘De meditatieve ruimte’ van Jan Dries
was 36 x 36 meter groot, 180 cm diep en 180 cm hoog en via
trappen te betreden. Bij de heraanleg van het plein in 2007
verdween het werk. Het werd in concept geschonken aan het
Middelheimmuseum, waar het eind 2019 werd heruitgevoerd
in gras en zand.
In 1986, a unique artwork was inaugurated on Theaterplein: Jan Dries’s ‘Meditative space’ measured 36 × 36 metres,
was 180 cm deep and 180 cm tall. You accessed it by walking
up a staircase. The work was removed when the square
was redesigned in 2007. The concept was donated to the
Middelheim open-air sculpture museum however, where
it was re-executed in grass and sand at the end of 2019.
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BOEIENDE
VERHALEN
EN MUST-SEE
PLEKKEN UIT HET
EIGENZINNIGSTE
DISTRICT VAN
ANTWERPEN
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BORGERHOUT
INTRA
MUROS

Co-editie: Uitgeverij Thoth
‘Graag of niet, maar het
lot van de fotograaf is
verbonden met het lot van
een apparaat.’

*

Dorothea Lange

G: 1895 / N: Amerikaans / G: documentair

Deze foto van Dorothea Lange is genomen tijdens de Grote Depressie.
We zien de weg die naar het westen leidt, hoewel het land van de
onbegrensde mogelijkheden nog ver achter de horizon ligt. Je voelt
dat Lange, toen ze midden op deze lange, zilveren weg stond, ook
nadacht over de toekomst van de fotografie in een tijd van enorme
sociale en technologische veranderingen.
Tijdens haar leven zag Lange hoe de camera zich ontwikkelde van
een trage en logge machine tot een snel en draagbaar toestel. Zo
beleefde zij persoonlijk hoe de ontwikkeling van het ‘apparaat’ een
nieuwe wereld van creatieve mogelijkheden voor de fotograaf
opende, vergelijkbaar met wat we vandaag de dag meemaken met de
introductie van de digitale camera en de smartphone-camera.

REISGIDS BORGERHOUT
* Borgerhout intra muros is het 19de-eeuwse Oud-Borgerhout,
gelegen binnen de Antwerpse Ring.

Doordat ze afhankelijk zijn van de camera, zijn fotografen in creatieve
zin echter vervloekt omdat elke plaat die ze schieten een interactie
tussen mens en machine vereist: de fotograaf kijkt en de camera legt
(grotendeels) vast. Door dit compromis hebben fotografen een ietwat
stekelige relatie met hun instrument ontwikkeld. Het is hoe dan ook
een relatie van liefde en haat, van respect en wrok.

VOOR TOEVALLIGE EN
BLIJVENDE PASSANTEN
MARC SPRUYT

Stan Ockersstraat:
de Borgerhoutse
wielerkampioen

144

Wie op zoek gaat naar de Stan Ockersstraat kijkt best uit zijn doppen, want
je bent er zo voorbij gefietst. De straat loopt bovendien dood, volgens het
verkeersbord dat er hangt, al hoeven fietsers zich daar niet veel van aan
te trekken. Stanneke had er wel mee kunnen lachen. Omdat Stan maar
1,65 m groot was en 61 kg woog, werd hij door iedereen Stanneke genoemd.
Behalve dan door wie nog kleiner was, zoals de jonge Eddy Merckx: die
keek als kind erg op naar grote Stan.

Frans De Vriendtstraat
Frans De Vriendt (1829–1919) was een Borgerhoutse beeldhouwer.
Van hem hangt er dan weer geen herdenkingsplaat in deze straat.
Kunstenaars worden immers herinnerd door hun kunstwerken, al
zijn die in Borgerhout nogal schaars. De kruisweg in de kerk op het
Koxplein is van hem. Wie liever geen kerk binnenstapt, kan naar
Hasselt voor het standbeeld over de Boerenkrijg. Dat maakte De
Vriendt samen met Alfons Baggen (1862–1937). Hoewel geboren in
Nederland wordt Baggen ook tot de Borgerhoutse kunstenaars gerekend – zo chauvinistisch zijn ze hier wel. De naar hem genoemde
Baggenstraat is op vijf minuten wandelen van hier. De straat is een
aanrader voor liefhebbers van bel-etagewoningen uit de jaren 1950.

9
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How would you introduce yourself?
I am an artist in learning. I have always loved
and believed in the notion of learning, whether formally
or informally. I always want to be learning and I don’t
want officialise something that I believe I am not ready
for just yet. When I feel I have graduated from this
process of learning, I’ll define myself as an artist.
What kind of childhood did you have?
I had a very pleasant childhood. I grew up
in kwaLanga, in Cape Town, with my mother Mothiba
Gum, my late father Mzwandile Gum and my two
older brothers, Senzwa and Mseki. I moved from this
neighbourhood, which was fun, warm and close-knit,
to a predominantly old, white suburbia, where the
houses were far and wide with signs of frightening dogs
illustrated on the fences. It was the complete opposite
of what I had been exposed to before. It affected my
childhood because in some ways I found myself feeling
super lonely and disorientated. I had to adapt to this
new environment, and fortunately I was able to get
access to this without limitation (other than the
bandwidth reaching its cap): the internet became
my new ’playground’, my new space to have fun and
feel safe.

Gelukkig hangt er aan het begin van de straat een opvallende herdenkingsplaat tegen de muur (hoek Frans De
Vriendtstraat). Die plaat vertelt dat Stan Ockers in 1955
wereldkampioen werd (dat was niet hier op de hoek, maar
in het Italiaanse stadje Frascati). Een jaar later al overleed
hij, amper 36 jaar jong (twee dagen nadat hij zwaar ten
val kwam in het Antwerpse Sportpaleis). Zijn ongelukkige
dood dompelde niet alleen Borgerhout maar heel België in
rouw. Bij zijn uitvaart op 4 oktober 1956 stonden tienduizenden mensen in de straten, rijen dik. Velen waren met
de fiets gekomen. Collega-wielrenners droegen tientallen
kransen mee in de rouwstoet: van de koninklijke familie
tot de Antwerpse havenarbeiders, iedereen had er een
krans geschonken. Zo populair was Stanneke: een volksjongen die het tot nationale held schopte. Nou ja: fietste.

I am wild and I am excited
about that.

20

De weg naar het westen,
New Mexico, 1938

8

120

Did your childhood influence your way of creative
thinking?
My childhood definitely influenced my way
of thinking and my creativity. I needed to learn to
understand myself in this new dynamic where I didn’t
feel as though I belonged. I became more aware of the
racial difference of my environment, which made me
notice the same in what I was viewing on the television,
on the internet or in print: that people of my likeness
were rarely depicted. As a reaction I started placing myself
in front of the camera. My interest in self-portraiture
departed from that place, plus, I quickly realised that
since my little cousin (slash photographer, Sipho Gum)
wasn’t going to be around as often, I only had myself
to be of aid. I enjoyed fashion as a tool to get into
character, to help me visualise and understand myself
through the photography. As I thought it through more
and more, I wanted people to gain a little more context
from the images other than just receiving something
pretty to look at. To create or to expand a story. That’s
when the self-portraits transcended from being a
depiction of self, to displaying an idea of a ’people’
through using myself as the medium/subject. All in all,
my childhood was impressionable.
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What does creativity mean to you?
Creativity is complex. It can mean a safe
place for the imagination to run free and yet that very
imagination can be the same place that frightens you.
It also means making many mistakes, in an attempt
to complete an idea.
What kind of circumstances have to be fulfilled for
you to be creative?
I am still figuring out what my routine is and
what I’m comfortable with. What I’ve learnt recently
is that the best thing for me is to just start working,
whether I feel inspired or not. I’ve always thought that
having a neatly packaged idea suddenly spring to mind
was the essence of being creative, but that hardly ever
happens. I used to think to myself: it will just come to
me, I’m gifted; but so is everyone else who wakes up
early in the morning to work towards their goals and
ambitions. Those who harness their skills and their
craft, as well as their gift.
I believe that in order to get to that pinnacle
creative point, one needs to start; one needs to go
through the daunting, tiring, difficult stuff until it
eventually becomes easy or at least enjoyable. And
once the completion of the creative point arrives,
don’t fight it.
Where do you get your inspiration?
People and everything.
What kind of things prevent you from being creative?
Laziness and fear. Laziness in the sense that
I have a skepticism towards starting something new.
And fear that I won’t perfect the idea that’s in my mind.
Can you tell me about your work process?
I am a very visual person, so I think in pictures.
I’ll start to doodle the ideas and see which metaphors
and nuances speak through the images. After those
drawings are done, I’ll have a narrative in mind. Then I’ll
speak to my writer, friend and curator Lungi Morrison.
We bounce ideas off of each other and give it weight.
If I’m not just working with her, I’ll obviously need to do
some research and speak with other people. Eventually,
after all that is done and pre-production is complete,
I’ll get into the process of production. This means
gathering a team together for the shoot: make-up artist,
camera assistant and a producer. Thereafter I’ll sit with
the editor in post-production and we’ll make the final
selections. Works are framed, and then we’re done!
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WITH BUILDINGS…

the University of Hasselt in a former prison
building (2015).
… from OSTEND (the former post office
building by Gaston Eysselinck) to SPA
(sports centre La Fraineuse).
… in ART NOUVEAU STYLE, such as the house

… designed by critically acclaimed
HISTORICAL MASTERS like Henry van de
Velde, and award-winning projects by
CONTEMPORARY ARCHITECTS like the Bronks
Youth Theatre by Martine De Maeseneer
Architects (Mies van der Rohe Award
2011).

… by MODEST BELGIAN MASTERS like Juliaan
Lampens (° 1926) and by INTERNATIONALLY
RENOWNED STAR ARCHITECTS like the
American Gordon Bunshaft († 1990, winner
of the Pritzker Architecture Prize in 1988).

BEST BUILDINGS – BELGIUM is de tweede, uitgebreide en herziene
editie van de gids die verscheen in 2012 met als titel Belgium’s Best
Buildings. Het is een stijlvolle en toegankelijke gids voor architectuurfans
en voor iedereen met interesse in architectuur in België. Op basis
van de top-10 lijstjes van gerenommeerde Belgische architecten en
architectuurkenners werden voor deze nieuwe editie 94 gebouwen
geselecteerd, die voltooid zijn na 1900. Het resultaat is een verrassende
mix van bekroonde hedendaagse architectuurprojecten (zoals een
crematorium in een schijnbaar oneindig landschap), historische must
sees (zoals het Stocletpaleis), minder voor de hand liggende parels
(zoals een brutalistische kerk in West-Vlaanderen) en adembenemende
architectenwoningen.

HOLLAND

BEST BUILDINGS – BELGIUM is the second, extended and revised edition
of the guide Belgium’s Best Buildings that was first published in 2012.
It is an elegant and easy to use guide for architecture fans and for
everyone who is curious about architecture in Belgium. Starting from the
Top 10 lists of renowned Belgian architects, 94 buildings completed after
1900 were selected and are presented in this new edition. It features a
surprising mix of buildings, from award-winning contemporary projects
(such as a crematorium that stands in a seemingly endless landscape),
over historical must-sees (such as the Stoclet palace), up to less obvious
buildings (such as a brutalist church in West-Flanders) and breathtaking
architect’s homes.

ISBN 978 946058 2233
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of Victor Horta, and as displays of postwar
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… from the DAWN OF THE 20TH CENTURY, such
as the Royal greenhouses in Laeken (1902),
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Flirten met de rooilijn

Waar de rooilijn en de voorgevel elkaar
ontmoeten, is veel mogelijk. In de losse
schikking van dorpse gebouwen aan een
weg of straat kan de tussenruimte zorgen
voor spannende momenten. Het spel van
aantrekken en afstoten zorgt voor een
levendige overgang tussen het publieke en
het private domein. Er ontstaat ruimte voor
een rustplek, wat planten of een boom.
Ook waar twee wegen elkaar kruisen,
kan iets bijzonders gebeuren. Een hoek
accentueren betekent niet automatisch hoger
bouwen. Een hoek die open blijft, biedt ademruimte aan het openbaar domein, verbetert het
zicht op wie om de hoek komt en nodigt uit tot
kleine ontmoetingen.

T03.6
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SENIOREN THUIS

Rechts Tijdens het interbellum
streken de Montfortanen neer in
Kontich-Kazerne. Het klooster en
de kerk groeiden uit tot het nieuwe
centrum van het dorp. Vandaag zijn
de paters verdwenen, maar de parochiekerk is nog in gebruik. Voor
De Ideale Woning is het klooster
een gedroomde locatie: pal in de
dorpskern, vlakbij voorzieningen
en winkels en op een boogscheut
van het station. © Michiel De Cleene

JOERI DE BRUYN

REGELLUWTE IN
KONTICH–KAZERNE

Links De basisstructuur van het
klooster, met zijn brede, centrale
gangen, blijft behouden. Naast het
gebouw komt een nieuw volume dat
uitkijkt over het aanpalende bosje.
© Elisabeth De Clercq

Een verlaten klooster in Kontich-Kazerne huisvest binnenkort een groep alleenstaande senioren. Ze zullen er, net zoals de paters van weleer,
samenwonen in een kleine en hechte gemeenschap. Maar om dit te kunnen realiseren, moet
worden gesleuteld aan de regelgeving van de
sociale huisvesting. Regelluwte schept ruimte
voor experiment.
Het gehucht Kontich-Kazerne is ontstaan aan
het einde van de negentiende eeuw, toen het
Belgische leger een infanteriedepot bouwde langs
de spoorweg tussen Mechelen en Antwerpen. De
omgeving van de kazerne breidde zich uit met
huisjes, winkels en enkele soldatencafés. De plek
kreeg al snel een slechte naam en stond bekend
als een ‘verwilderde wijk’. Tijdens het interbellum
streken de Montfortanen er neer om orde op
zaken te stellen. Ze bouwden een klein klooster
en een kerk en runden een schooltje. De OnzeLieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is een eenvoudige hallenkerk in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Ze is sinds 2019 erkend als bouwkundig
erfgoed. De architect, Carlos Van der Voodt, kreeg
in 1934 voor zijn kerk de tweede vermelding in de
lokale architectuurprijs Van de Ven. Ook het aangebouwde klooster is van dezelfde ontwerper.
In de jaren die volgden groeiden kerk en klooster
uit tot het nieuwe centrum van het dorp. Op het
dorpsplein voor de kerk staat vandaag een borstbeeld van Phil Bosmans (1922-2012). De paterdichter (“menslief, ik hou van je”) en stichter van

“COLLECTIVITEIT VERHOOGT
DE LEEFBAARHEID. AF EN TOE
GOEDENDAG ZEGGEN TEGEN
ELKAAR IS AL HEEL VEEL.”
68

Momentum 1

Collectief wonen

de Bond Zonder Naam bracht hier zijn laatste
levensjaren door. Vandaag zijn de paters verdwenen. Het is een van de zovele uitgestorven
kloosters in Vlaanderen waar een nieuwe bestemming voor moet gevonden worden. De parochiekerk is nog in gebruik. Voor sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning was het klooster
een gedroomde locatie: pal in de dorpskern,
vlakbij voorzieningen en winkels en op een boogscheut van het station.
Wooninnovator
Filip Lagiewka is ‘wooninnovator’ bij De Ideale
Woning en bezieler van het project. Als wooninnovator laat hij een nieuwe wind blazen in de
sociale woningbouw: “Ik ben voortdurend op zoek
naar innovatieve praktijken in het bouwen en het
wonen, zowel op het vlak van eigendomsstructuren, financiering, duurzaamheid, bouwmethodes
als alternatieve woonvormen. Als ze kansrijk zijn
willen we die ook vertalen naar de sociale huisvesting.”
En wooninnovatie, dat is precies waar het bij dit
project in Kontich om gaat. Het is een cohousingproject dat deel uitmaakt van Senioren Thuis, een
initiatief van Beweging.net Antwerpen, waarbij
een kleine groep alleenstaande en kwetsbare
senioren een woning delen in hun buurt. Filip
Lagiewka: “We hebben dit eerder getest. In
Borgerhout wonen zes senioren samen in een
appartementsgebouw. Het pilootproject blijkt heel
succesvol. De senioren leven er in een hechte
gemeenschap. Ze koken en doen boodschappen
voor elkaar. Ze zorgen voor elkaar zodat ze langer
zelfstandig kunnen wonen. Voor die mensen is het
een hele stap vooruit. Ze waren voordien aangewezen op de onderkant van de private huurmarkt.
Sommigen hadden geen of nauwelijks een sociaal
netwerk en wisten hun weg niet naar de sociale
diensten. Vandaag leven ze in een paradijs,
zeggen ze.”
69

FILIP LAGIEWKA, WOONINNOVATOR
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Step it up
03/04/2019
’s Ochtends de deur dichttrekken en samen met
mijn dochtertje op de fiets springen. Zo eenvoudig.
En toch is het vaak een van de gelukkigste momenten van de dag. Niet dat ik niet graag thuis ben.
Maar dat verkwikkende ritje lijkt me op de een of
andere manier meer energie te geven dan het van
me vraagt.
Het gaat niet alleen om genieten. Neurologisch
onderzoek leert ons dat tien minuten wandelen
of fietsen ook de verschillende hersenhelften
beter laat samenwerken en ons geheugen meer
activeert.1 Er is al heel wat onderzoek gedaan naar
de relatie tussen ons geluksgevoel en de tijd die
we dagelijks al pendelend naar en van het werk
spenderen.2 Iedereen die meer dan een uur pendelt
naar zijn of haar werk zou moeten gecompenseerd
worden met 40% hoger inkomen om hetzelfde
geluksniveau te bereiken als wat ik dagelijks mag
ervaren.3 Ook het vervoersmiddel zou er toe doen.
Vooral mensen die meer dan een uur met de wagen
of meer dan een half uur met de bus pendelen,
kwamen er uit de studies bekaaid vanaf wat geluk
betreft.4
Dat geluksniveau piekte toen ik vorig jaar in Parijs
als een klein jongetje voor het eerst rond zoefde op
zo’n elektrische deelstep. Dat deed ik niet alleen.
Zuidzee 1

28

Maarten Van Acker

Mijn vriendin giechelde even hard mee, voorop op
de step, tussen mijn armen. Zij met één hand op
het stepstuur en in de andere een smartphone,
navigerend naar dat ene, leuke restaurantje. Ik,
met haar bos blonde krullen in mijn mond en ogen,
en één hand op de versnellingsknop, terwijl de
andere hand probeerde de e-step stabiel te
houden. Misschien niet de meest veilige manier
om Parijs te verkennen. Maar onvergetelijk, dat wel.
Toen de befaamde baron en stadsplanner
Haussman halverwege de negentiende eeuw
zijn boulevards dwars door het historische
Parijs traceerde, had hij allicht niet mijn e-step
in gedachten. Maar dat wij nu op onze trottinette
konden sjezen van de ene boutique naar het
andere winkeltje, onbekommerd en veilig over
de brede trottoirs van Parijs, dat is, ook zovele
jaren later nog, de verdienste van Haussman.
Zijn boulevards waren trouwens niet alleen een
brede verkeersgoot voor paard en kar, maar
brachten de Parijzenaars als een van de eerste
in Europa ook een modern rioleringsstelsel.5
Bovendien tooiden de boulevards de meest
dichtbevolkte delen van de stad met grote
bomen en verfrissende fonteinen. Ze werden
geflankeerd met statige gevels, waarin onderaan
ruimte was voor winkeltjes, en daarboven appartementen in alle maten en vormen, vol licht. Die
statige en royale lanen lijken als geen andere de
tijd te hebben doorstaan.6
En de rest is parking
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THE 500 HIDDEN SECRETS

THE 500 HIDDEN SECRETS

LO C A L S TE LL YO U WHE RE TO G O
IN THE CITIE S YO U LOV E

OVER THE 500 HIDDEN SECRETS

Onze internationaal succesvolle Engelse reisgidsenreeks omvat ondertussen meer
dan 40 bestemmingen. Elk van deze gidsen
— bevat 500 (voor de stadsgidsen) of meer dan 350 (voor de regio- en
thematische gidsen) adressen, tips en weetjes
— is gevuld met originele thematische lijstjes, van de beste fietsroutes en de
meest adembenemende gebouwen tot de favoriete restaurants van locals
en de mooiste kleurrijke tuinen
— is geschreven door een rasechte local
— bevat uitsluitend onafhankelijk advies
— is samengesteld op basis van grondige research en de persoonlijke
bevindingen van de auteur

NIEUWE EDITIES

Luster streeft ernaar om, in samenwerking met de auteurs, elke gids regelmatig
te updaten en te herdrukken, zodat er altijd een recente editie beschikbaar is.
Ontdek op de volgende pagina’s welke nieuwe edities er gepland zijn voor het
voorjaar van 2022.

N I E U W E P R I J S VA N A F 1/ 1/2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe verkoopprijs voor de stadsgidsen; de prijzen
van de regio- en thematische gidsen blijven ongewijzigd.
— The 500 Hidden Secrets: € 19,95
— Hidden regiogidsen: € 19,95
— Thematische gidsen: € 21,95
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BELGIUM FOR FOODIES
FEMKE VANDEVELDE
Engels | 272 p.
€ 21,95 | ISBN 9789460582684
VERSCHENEN IN SEPTEMBER 2021
Vibrant V E G E T A B L E S
take the lead

22

LEEUW
Kapelstraat 51
Hasselt
Limburg
+32 (0)468 14 74 47
leeuw.restaurant

23

’T AARDS PARADIJS
Merendreedorp 65
Merendree
East Flanders
+32 (0)9 371 57 56
aardsparadijs.be

24

PEGASUS
Guido Gezellestraat 5-7
Poperinge
West Flanders
+32 (0)475 94 31 27
pegasusrestaurant.be

Book a table at the brandnew restaurant of Laurens Snykers
and Lien Buntinx if you’re up for a culinary adventure. The innovative seasonal tasting menu always includes a wide range
of forgotten plants, root vegetables and seeds. As asparagus
take pride of place in the Belgian terroir, we recommend
booking a table at Leeuw during the asparagus season, which
starts mid-April and runs until the end of June.

The green herb garden of ’t Aards Paradijs (paradise on
earth) invites you to enter this converted shoe factory.
Chef Lieven Lootens and his family have been running this
restaurant for over 30 years now. His cuisine expertly pays
respect to the natural flavours of vegetables, fruits and
flowers. Lieven himself is a big fan of bees, as they pollinate
no less than three-quarters of all our vegetable crops. Is it
necessary to state that his honey-infused vegetable dishes
are not to be missed?

Chef Bert Recour has a love for fine products which he serves
without frills in his 18th-century dining room, including
a romantic fire place. In addition to locally grown chicory
and hop sprouts, there is much more to discover at Pegasus.
Have a slice of Bert’s heavenly homemade bread, pair it with
a reasonably priced wine from his cellar and your culinary
party is just getting started.

THE 500 HIDDEN SECRETS OF
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DEREK BLYTH

DEREK BLYTH

DEREK BLYTH

Engels | 256 p.

Engels | 256 p.

Engels | 256 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460583032

€ 19,95 | ISBN 9789460583025

€ 19,95 | ISBN 9789460583018

ERIC RINCKHOUT

HERZIENE EDITIE NOV. 2021

HERZIENE EDITIE NOV. 2021

HERZIENE EDITIE NOV. 2021

Engels | 352 p.

MET NIEUW ISBN

MET NIEUW ISBN

MET NIEUW ISBN
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MARIE FARMAN

MIGUEL JÚDICE

AUSTIN SAILSBURY

Engels | 256 p.

Engels | 256 p.

Engels | 256 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460583063

€ 19,95 | ISBN 9789460583056

€ 19,95 | ISBN 9789460583049

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

FEB. 2022 MET NIEUW ISBN

FEB. 2022 MET NIEUW ISBN

FEB. 2022 MET NIEUW ISBN

24 PEGASUS

BRUSSELS

45

THE SOUTH OF FRANCE FOR ART LOVERS

ANTWERP

GHENT

€ 21,95 | ISBN 9789460582790
VERSCHENEN IN JULI 2021
Impressive
PUBLIC ART

1

SKY MIRROR
BY: ANISH KAPOOR
IN FRONT OF:
Monte-Carlo Casino
Place du Casino
98000 Monaco

2

PABLO
BY: GABRIËL STERK
Place des Patriotes
06250 Mougins
Alpes-Maritimes

Anish Kapoor’s majestic mirror sculpture sits in the square
in front of Monte-Carlo’s casino. The polished disc of concave
steel, measuring 2,5 metres across, is an installation by
British-Indian artist Anish Kapoor and was created in 1999.
On the one hand, the simple sculpture contrasts strongly
with the Casino’s belle époque splendour; on the other hand,
Sky Mirror turns the world upside down, giving the illusion of
bringing the sky down to street level. Perhaps Kapoor wanted
to add a playful albeit critical element to the chic elegance of
Monaco and its casino?

This oversized bronze statue of Pablo Picasso’s head was
carved in 2008 by the Dutch artist Gabriël Sterk. You can
find his statues of Paul Cézanne and Vincent van Gogh
in La Rotonde in Aix-en-Provence and in front of the asylum
in Saint-Paul-de-Mausole, respectively. This one stands on
a terrace with a panoramic view overlooking the countryside
around the hilltop town of Mougins. The statue is hard to
miss as it is 2,4 metres tall and weighs 500 kilos. The work
is a tribute to Pablo Picasso, who lived and worked in Mougins
from 1961 until 1973, the year he died. The famous artist’s
studio used to be housed in the building where the town’s
tourist office is now located. He and his wife Jacqueline
Roque lived in Mas de Notre Dame de Vie, next to the
eponymous chapel.

1 SKY MIRROR

31

NOSTALGIC LONDON
ELLIE WALKER-ARNOTT
Engels | 272 p.
€ 21,95 | ISBN 9789460582677

PARIS

Glorious
GREENHOUSES

109 TEMPERATE AND

PALM HOUSE

AT: KEW ROYAL
BOTANIC GARDENS
TW9 3AE
West ��
+44 (0)20 8332 5655
kew.org

110 CHISWICK HOUSE

CONSERVATORY

AT: CHISWICK HOUSE
AND GARDENS
Burlington Lane
W4 2RP
West ��
+44 (0)20 3141 3350
chiswickhouseand
gardens.org.uk

34

111 SYON PARK’S GREAT

CONSERVATORY
AT: SYON HOUSE
Syon Park
TW8 8JF

West ��
+44 (0)20 8560 0882
syonpark.co.uk

In the grounds of 16th-century Syon House you’ll find
a well-preserved, delicate glasshouse with a bold, domed
roof. It was built in the early 19th century and filled with
an array of exotic plants. Visit after dark in the run-up
to Christmas to see the conservatory and surrounding
parkland illuminated with colourful lights as part of Syon
Park’s annual Enchanted Woodland trail.

Kew Gardens is one of the UK’s UNESCO World Heritage
Sites thanks to its beautifully maintained historical buildings
and landscape, in which garden design and fashions from
across the centuries, including work from famous landscape
architects, are preserved. A botanical garden established by
the royal family, Kew opened to the public in 1840. Today, you
can find one of the biggest and most diverse plant collections
in the world here, plus acres of lush greenery to wander
around. The standout stars, though, are the garden’s perfectly
preserved Victorian greenhouses. Palm House is humid and
tropical inside while Temperate House, the world’s largest
Victorian glasshouse, is home to 1500 species of plants from
the world’s temperate zones. Both are total stunners.

LISBON

COPENHAGEN

Once one of the largest in the world, the Grade I-listed,
300-foot (91,5-metre) glasshouse in the gardens of Chiswick
House has since been dwarfed, but it’s still well worth
a visit. It was built in the 18th century to house the Duke
of Devonshire’s impressive collection of camellia plants,
and 200 years later it’s still doing the same job. Go to spot
the ‘Middlemist’s Red’ camellia – it’s one of the rarest plants
on the planet. Afterwards, explore the rest of the gardens,
which include walled kitchen gardens which supply the cafe,
a symmetrical Italian garden and huge Atlantic blue cedar
trees. The Beatles filmed Paperback Writer and Rain in these
gardens.

98

99

111 SYON PARK’S GREAT CONSERVATORY
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MARK CLOOSTERMANS

NATHALIE DEWALHENS

ANDREA RICHARDS

SILVIA FRAU

SASKIA NAAFS & GUIDO VAN EIJCK

TAL MAES

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

Engels | 272 p.

Engels | 264 p.

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460583070

€ 19,95 | ISBN 9789460583087

€ 19,95 | ISBN 9789460583094

€ 19,95 | ISBN 9789460583124

€ 19,95 | ISBN 9789460583131

€ 19,95 | ISBN 9789460582509

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

MAART 2022 MET NIEUW ISBN

MAART 2022 MET NIEUW ISBN

MAART 2022 MET NIEUW ISBN

MEI 2022 MET NIEUW ISBN

MEI 2022 MET NIEUW ISBN
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ELLEN SWANDIAK

LESLIE SANTARINA

SHANE O’REILLY

SASKIA NAAFS & GUIDO VAN EIJCK

JUDITH LOHSE

MALTE BRENNEISEN

Engels | 264 p.

Engels | 272 p.

Engels | 256 p.

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

Engels | 264 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460583100

€ 19,95 | ISBN 9789460583117

€ 19,95 | ISBN 9789460583155

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95 | ISBN 9789460582493

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

HERZIENE EDITIE VERWACHT

NIEUWE EDITIE VERWACHT

NIEUWE EDITIE VERWACHT

MEI 2022 MET NIEUW ISBN

MEI 2022 MET NIEUW ISBN

MEI 2022 MET NIEUW ISBN

NAJAAR 2022

NAJAAR 2022

BARCELONA

NEW YORK

36

BERLIN

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

DUBLIN

MILAN

ROTTERDAM

AMSTERDAM

MUNICH

THE HAGUE

HAMBURG
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TOM GREIG

JO & SO

ANNA-CARIN NORDIN

ANTONIA AF PETERSENS

DEREK BLYTH

ANDRÁS TÖRÖK

Engels | 264 p.

Engels | 264 p.

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

Engels | 264 p.

Engels | 256 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460581731

€ 19,95 | ISBN 9789460582646

€ 19,95 | ISBN 9789460582066

€ 19,95 | ISBN 9789460582189

€ 19,95 | ISBN 9789460582325

€ 19,95 | ISBN 9789460582172

8STE HERZIENE EDITIE: SEP. 2021

VERSCHENEN IN JULI 2021

LONDON

PORTO

MADRID

STOCKHOLM

BRUGES

BUDAPEST

+80.000 VERKOCHTE EXEMPLAREN
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LUISA GRIGOLETTO &

ANNA SARDI

TANJA PAAR

VENDULA HAVLIKOVA

ERIN FITZGIBBON

SHANNON MACLACHLAN

CHRISTOPHER LIVESAY

Engels | 272 p.

Engels | 256 p.

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

Engels | 272 p.

Engels | 264 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460582417

€ 19,95 | ISBN 9789460582295

€ 19,95 | ISBN 9789460582103

€ 19,95 | ISBN 9789460582622

€ 19,95 | ISBN 9789460582639

ROME

VENICE

VIENNA

PRAGUE

TORONTO

VANCOUVER

€ 19,95 | ISBN 9789460582059
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MIAMI

THE 500 HIDDEN SECRETS OF

HAVANA

THE 500 HIDDEN SECRETS OF

HIDDEN BELGIUM

HIDDEN SCOTLAND

HIDDEN TENERIFE

ISTANBUL

DEREK BLYTH

LAUREN MCCALLUM

CONNY MELKEBEEK

JEN KARETNICK

MAGALIE RAMAN

FERIDE YALAV

Engels | 272 p.

Engels | 272 p.

Engels | 264 p.

Engels | 272 p.

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460582141

€ 19,95 | ISBN 9789460582431

€ 19,95 | ISBN 9789460582219

€ 19,95 | ISBN 9789460582097

€ 19,95 | ISBN 9789460581892

€ 19,95 | ISBN 9789460582424

HERZIENE EDITIE VERWACHT
MAART 2022
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TOKYO

BANGKOK

HIDDEN HOLLAND

HIDDEN NEDERLAND

SASKIA NAAFS & GUIDO VAN EIJCK

SASKIA NAAFS & GUIDO VAN EIJCK

THE 500 HIDDEN SECRETS OF

YUKIKO TAJIMA

DAVE STAMBOULIS

Engels | 280 p.

Nederlands | 280 p.

Engels | 256 p.

Engels | 264 p.

€ 19,95 | ISBN 9789460582387

€ 19,95 | ISBN 9789460582394

€ 19,95 | ISBN 9789460582202

€ 19,95 | ISBN 9789460582080
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THE 500 HIDDEN SECRETS

BESTELLIJSTEN

VIND THE 500 HIDDEN SECRETS ONLINE

Volg ons op Instagram @500hiddensecrets voor extra inspiratie en up-to-date
informatie, of surf naar the500hiddensecrets.com. Hier zijn alle gidsen beschikbaar
in de webshop, maar je vindt er ook heel wat content en reisideeën. Blader door
meer dan 40 bestemmingen vanop je smartphone, tablet of desktop en gebruik
de website als een ideale reisgezel dankzij de interactieve kaart waarop alle adressen
gemakkelijk te vinden zijn. Je kunt ook een persoonlijk profiel aanmaken om zo
al je favoriete lijstjes op één plek te bewaren.

Geïnteresseerd in een
The 500 Hidden Secrets
display voor in uw winkel?
Vraag naar de voorwaarden.
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TITEL

PRIJS

ISBN

Belgium for Foodies

€ 21,95

9789460582684

Nostalgic London

€ 21,95

9789460582677

The South of France for Art Lovers

€ 21,95

9789460582790

Hidden Belgium

€ 19,95

9789460582141

Hidden Brooklyn

€ 19,95

9789460583001

Hidden Holland

€ 19,95

9789460582387

Hidden Nederland

€ 19,95

9789460582394

Hidden Iceland

€ 19,95

9789460582653

Hidden Malta

€ 19,95

9789460582660

Hidden Scotland

€ 19,95

9789460582431

Hidden Tenerife

€ 19,95

9789460582219

The 500 Hidden Secrets of Amsterdam

€ 19,95

9789460581441

The 500 Hidden Secrets of Amsterdam verwacht mei 22

€ 19,95

9789460583131

The 500 Hidden Secrets of Antwerp

€ 19,95

9789460583025

The 500 Hidden Secrets of Bangkok

€ 19,95

9789460582080

The 500 Hidden Secrets of Barcelona

€ 19,95

9789460581748

The 500 Hidden Secrets of Barcelona verwacht maart 22

€ 19,95

9789460583070

The 500 Hidden Secrets of Berlin

€ 19,95

9789460581885

The 500 Hidden Secrets of Berlin verwacht maart 22

€ 19,95

9789460583087

The 500 Hidden Secrets of Bruges

€ 19,95

9789460582325

The 500 Hidden Secrets of Brussels

€ 19,95

9789460583032

The 500 Hidden Secrets of Budapest

€ 19,95

9789460582172

The 500 Hidden Secrets of Copenhagen

€ 19,95

9789460581762

The 500 Hidden Secrets of Copenhagen verwacht feb 22

€ 19,95

9789460583049

The 500 Hidden Secrets of Dublin verwacht mei 22

€ 19,95

9789460583155

The 500 Hidden Secrets of Ghent

€ 19,95

9789460583018

The 500 Hidden Secrets of Hamburg

€ 19,95

9789460582493

The 500 Hidden Secrets of Havana

€ 19,95

9789460581892

The 500 Hidden Secrets of Istanbul

€ 19,95

9789460582424

The 500 Hidden Secrets of Lisbon

€ 19,95

9789460581755

The 500 Hidden Secrets of Lisbon verwacht feb 22

€ 19,95

9789460583056

The 500 Hidden Secrets of London

€ 19,95

9789460581731

The 500 Hidden Secrets of Los Angeles verwacht maart 22 € 19,95

9789460583094

The 500 Hidden Secrets of Madrid

9789460582066

€ 19,95

AANTAL
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TITEL

PRIJS

ISBN

AANTAL

TITEL

PRIJS

ISBN

The 500 Hidden Secrets of Miami

€ 19,95

9789460582097

Fotografen over fotografie

€ 16,95

9789460582257

The 500 Hidden Secrets of Milan verwacht mei 22

€ 19,95

9789460583124

Creatives on Creativity (ENG)

€ 39,95

9789460582837

The 500 Hidden Secrets of Munich

€ 19,95

tijdelijk niet beschikbaar

Camperfood & Fijne plekken

€ 25,00

9789460582707

The 500 Hidden Secrets of New York

€ 19,95

9789460581779

Camper Food & Stories (ENG)

€ 25,00

9789460582691

The 500 Hidden Secrets of New York verwacht mei 22

€ 19,95

9789460583100

Het boek voor ontdekkingsreizigers in België

€ 25,00

9789460582813

The 500 Hidden Secrets of Paris

€ 19,95

9789460581373

Into the Woods

€ 19,95

9789460582820

The 500 Hidden Secrets of Paris verwacht feb 22

€ 19,95

9789460583063

Berlin Guide for Instagrammers (ENG)

€ 19,95

9789460582745

The 500 Hidden Secrets of Porto

€ 19,95

9789460582646

NYC Guide for Instagrammers (ENG)

€ 19,95

9789460582264

The 500 Hidden Secrets of Prague

€ 19,95

9789460582103

Handelsbeurs Antwerpen (NL/ENG)

€ 45,00

9789460582400

The 500 Hidden Secrets of Rome

€ 19,95

9789460582059

Authentieke Belgische Cafés

€ 25,00

9789460582943

The 500 Hidden Secrets of Rotterdam

€ 19,95

9789460581786

Belgian Café Culture (ENG)

€ 25,00

9789460582950

The 500 Hidden Secrets of San Francisco verwacht mei 22 € 19,95

9789460583117

Bistro Belge (NL/ENG)

€ 25,00

9789460582523

The 500 Hidden Secrets of Stockholm

€ 19,95

9789460582189

Bistro Belge (ENG/NL)

€ 25,00

9789460582585

The 500 Hidden Secrets of The Hague

€ 19,95

9789460582509

Thuiskomen

€ 29,95

9789460582127

The 500 Hidden Secrets of Tokyo

€ 19,95

9789460582202

Bierwandelboek België

€ 22,95

9789460582448

The 500 Hidden Secrets of Toronto

€ 19,95

9789460582622

Belgian Solutions – Vol. 1

€ 22,00

9789460581571

The 500 Hidden Secrets of Vancouver

€ 19,95

9789460582639

Belgian Solutions – Vol. 2

€ 22,00

9789460581991

The 500 Hidden Secrets of Venice

€ 19,95

9789460582417

Strange Things Behind Belgian Windows (ENG)

€ 17,50

9789460582714

The 500 Hidden Secrets of Vienna

€ 19,95

9789460582295

100 Belgian Icons (ENG)

€ 19,95

9789460582738

		

Bea Mombaers – Items & Interiors (ENG)

€ 45,00

9789460582530

Hier begint de natuur

€ 25,00

9789460583162

Waar gaan we naartoe?

€ 25,00

9789460582806

Het heden van het koloniale verleden

€ 25,00

9789460583179

The Illustrated Book of Songs (ENG)

€ 24,95

9789460582486

Colonial tales, trails and traces

€ 25,00

9789460583186

Tens (ENG)

€ 25,00

9789460582615

De kleine wandelgids

€ 19,95

9789460582905

Best Buildings Britain (ENG)

€ 21,00

9789460582554

Wijnweekends in België

€ 25,00

9789460582912

Best Buildings Holland (NL/ENG)

€ 21,00

9789460582356

Diner – Een jaar samen aan tafel

€ 32,50

9789460582929

Best Buildings Belgium (NL/ENG)

€ 21,00

9789460582233

Winkelen in ’t stad van vroeger

€ 21,95

9789460582882

Wild at Heart

€ 32,50

9789460582462

’t Stad van vroeger

€ 21,95

9789460582868

The Invisible Mark (ENG)

€ 39,95

9789460582288

Uitgaan in ’t stad van vroeger

€ 21,95

9789460582875

Made in Cuba (ENG)

€ 39,95

9789460582349

Time Machine Brussels (NL/ENG/FR)

€ 21,95

9789460582981

South Africa – A Road Trip

€ 39,95

9789460582547

Time Machine Brussels Memory Game (NL/ENG/FR)

€ 15,00

9789460582998

Close to Nature

€ 25,00

9789460581984

Time Machine Gent (NL/ENG)

€ 21,95

9789460582936

Very Vintage

€ 24,95

9789460582370

Time Machine Gent Memory Game (NL/ENG)

€ 15,00

9789460582974

Lees dit als je topfoto’s wilt maken

€ 14,95

9789460581618

Time Machine Antwerpen (NL/ENG)

€ 21,95

9789460582721

Lees dit als je topfoto’s van mensen wilt maken

€ 14,95

9789460581601

Time Machine Antwerpen Memory Game (NL/ENG)

€ 15,00

9789460582776

Lees dit als je topfoto’s van plekken wilt maken

€ 14,95

9789460581946

Reisgids Borgerhout

€ 21,95

9789460582899

Lees dit als je beroemd wilt worden op YouTube

€ 14,95

9789460582608

Kunstenaars over kunst

€ 16,95

9789460582851

De wanhopige optimist

€ 12,50

9789460581977
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AANTAL
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PRIJS

ISBN

Een redelijk leven

€ 19,95

9789460582561

Poster Antwerp

€ 25,00

9789460582783

Wonderbaarlijke feiten over dieren

€ 17,50

9789460581939

Wonderbaarlijke feiten over babydieren

€ 17,50

9789460582592

Olifanten op reis

€ 7,95

9789460582240

Snotapen – De beste verhalen gebundeld

€ 19,95

9789492533517

AANTAL

Distributiefondsen		
Politics of Design (ENG)

€ 30,00

9789491789304

Stadhuis Antwerpen

€ 40,00

9789491789311

Toolbox dorpse architectuur

€ 29,50

9789491789281

Collectief wonen – Momentum #1

€ 30,00

9789491789298

En de rest is parking – Zuidzee 1

€ 15,00

9789491789274

Place (ENG)

€ 30,00

9789491789243

Fundamenten van het stadsontwerp

€ 25,00

9789491789250

Fondements du Projet Urbain (FRA)

€ 25,00

9789491789267

Kijken naar De Blik van Bruegel

€ 15,00

9789491789212

Het Predikheren Mechelen (NL/ENG)

€ 29,00

9789491789205

Cultuurhuizen

€ 25,00

9789491789182

Leuven – 25 jaar stadsvernieuwing

€ 19,00

9789491789199

De Dijle aan het woord

€ 18,00

9789491789106

Kempenatlas

€ 39,95

9789491789168

Founding Alive Architecture (ENG/NL/FRA)

€ 24,00

9789491789175

Room of Imaginary Creatures (TESHIMA)

€ 25,00

9789460582479

CONTACT
SALES VLAANDEREN
EN BRUSSEL

SALES VERENIGD
KONINKRIJK

SALES SPANJE
EN PORTUGAL

uitgeverij luster

acc art books

christopher humphrys

Louiza-Marialei 2
2018 Antwerpen
België
+32 (0)3 298 37 23
lusterweb.com

Sandy Lane
Old Martlesham
Woodbridge
Suffolk IP12 4SD
United Kingdom
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