
‘In de Botanische Tuinen 4  kun je vanaf vijf uur  
’s ochtends tot middernacht heerlijk relaxen op het  
keurig aangeharkte gras, maar je ook midden in de  
jungle wanen. Lopend door de vier hectare rimboe  
ontdek je hoe ooit het hele eiland er uit heeft gezien.  
Sla de indrukwekkende orchideeëntuin met meer dan 
zestigduizend exemplaren niet over!’
Botanische Tuinen, 1 Cluny Park Road, 64717361,  
www.sbg.org.sg

‘Little India 3  is voor de reiziger met lef. De wijk is rauw, kleurrijk, preten-
tieloos en er gebeurt altijd wel wat. Ik houd vooral van slenteren door de 
Tekka Wet Market, langs de geïmproviseerde groentemarktjes, visstalletjes 
en winkeltjes met kruiden en bloemenslingers. Zoals zo veel markten is de 
Tekka het levendigst in de ochtend. Maak je bezoek aan de wijk compleet 
met een Maleisische teh tarik, een thee met melk die enkele keren vanaf 
grote hoogte heen en weer wordt geschonken, wat de smaak ten goede 
schijnt te komen. Heerlijk met roti pratas, de Singaporese versie van de roti. 
Little India is trouwens op zijn mooist tijdens Deepavali, het hindoeïstische 
Feest van de Lichtjes. De hele maand oktober verlichten kleine olielampjes 
de huizen en zijn ook de tempels prachtig verlicht.’

‘De ultieme plek om je op de stad te oriënteren is de Singapore Flyer 1 , 
ons lokale antwoord op de London Eye. In een van de glazen cabines van 
het reuzenrad geniet je op een hoogte van 165 meter van de skyline. 
Vanaf half negen ’s ochtends open, dus perfect voor een ontbijtje. Ook 
kun je na een vermoeiende vlucht een verkwikkende voetmassage krij-
gen. En zoek je nog een speciale locatie voor je bruiloft? Voor nog geen 
tweeduizend euro huur je een speciaal ingerichte cabine af!’  
Singapore Flyer, 30 Raffles Avenue, 63333311, www.singaporeflyer.com

‘Op de plek waar de Singapore River 2  de zee instroomt, richtte Sir Thomas Raffles, de 
Britse gouverneur van Sumatra, ooit Singapore op. Hier, middenin het bruisende, zakelijke 
centrum van de stad, drink ik in de ochtend of vroege middag graag mijn cappuccino op 
Raffles Place.’

Je bent net op het vliegveld van Singapore geland en hebt een  
kleine 24 uur voordat je aansluitende vlucht vertrekt. De stad  
wacht! En niet alleen om je garderobe of elektronicacollectie aan 
te vullen in een van de vele mega shopping malls. De ultramoderne 
Aziatische metropool doet ook op cultureel en culinair vlak haar  
best om concurrenten Sjanghai en Hongkong naar de kroon te  
steken. Vier locals geven hun tips voor een perfecte dag in Singapore. 
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‘In het zuiden van Singapore liggen de Southern Ridges 7 , een negen kilometer 
lange strook groen. Hier ga je niet alleen heen voor de bijzondere flora en fauna, 
maar zeker ook voor een adembenemend uitzicht op de stad, haven en de zuidelijke 
eilanden. De Henderson Waves, een voetbrug van golvend hout, is een must. Op zo’n 
veertig meter hoogte loop je letterlijk over het groen heen.’

‘In het Mint Museum 6  ga ik weer helemaal terug naar mijn jeugd. Met meer  
dan vijftig duizend stuks vintage speelgoed heeft dit museum de grootste privé-
collectie van Zuidoost-Azië. De indrukwekkende nieuwbouw, met een heerlijk  
dakterras, is herhaaldelijk in de prijzen gevallen.’ Mint Museum, 26 Seahstreet, 
63390660, www.emint.com

‘Als je toe bent aan een verfrissende duik in de tropische hitte, ga je naar het 
zwembad op het dak van het Marina Bay Sands Hotel 5 . Met 250 meter het 
hoogste zwembad ter wereld. De rand van het bad is onzichtbaar, wat een  
spectaculair uitzicht geeft op de skyline van de stad. Ben je geen hotelgast, dan 
betaal je ongeveer € 12 om binnen te komen.’ Marina Bay Sands, 10 Bayfront 
Avenue, 66888868, www.marinabaysands.com ‘Fietsen, skaten, relaxen – alles is mogelijk in het enorme east coast 

park 10 langs het zuidoostelijke strand van de stad. En Singapore zou 
Singapore niet zijn als je hier niet ook heerlijk kon eten. Heb je wel wat 
te besteden, bestel dan pepper crabs bij het Seafood Centre op het 
strand. Betaalbaarder en eigenlijk nóg lekkerder vind ik de eetstalletjes 
in het East Coast Lagoon Centre. Maar Singaporezen komen hier ook 
graag om met de hele familie te barbecuen.’

Naar The Little drömstore 8  ga ik voor de leukste designspullen en 
handgemaakte accessoires. Zin in zoet? Ga je te buiten aan de prachtige, 
versgebakken taartjes van K-Ki Sweets 9   in hetzelfde pand. Je kunt 
hier ook even uitpuffen met een kop koffie.’ The Little Drömstore,  
7 Ang Siang Hill, 6225541, www.thelittledromstore.com, K-ki Sweets,  
7 Ann Siang Hill, 6225 6650, www.kki-sweets.com
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‘Vlakbij de Botanische Tuinen vind je 
de Tippling club 15  , een restaurant 
waar de cocktails de show stelen. 
Australiër Matthew Bax past de 
moleculaire kookkunst toe op crea-
ties als Clouds Clearing en Smokey 
Old Bastard. Ook bijzonder zijn de 
proefmenu’s waarbij de smaken van 
je hoofdgerecht en de bijbehorende 
wijn of cocktail perfect samenkomen.’ 
Tippling Club, 8D Dempsey Road, 
64752217, www.tipplingclub.com

‘Liefhebbers van grafische kunst kunnen hun hart ophalen in het  
gerenommeerde Singapore Tyler print Institute (STpI) 12 . Genoemd  
naar oprichter Kenneth E. Tyler organiseert de galerie van dit instituut  
gratis exposities van zowel bekende kunstenaars als David Hockney en 
Matisse als plaatselijke schilders of grafisch ontwerpers.’ Singapore Tyler 
Print Institute, 41 Robertson Quay, 63363663, www.stpi.com.sg

‘Heb je even genoeg van de enorme shopping malls? In het wijkje Ang Siang 
Hill in Chinatown vind je leuke, kleine winkeltjes als Woods in the Books 11 , 
met fraaie geïllustreerde boeken in alle soorten en maten. Het perfecte 
cadeautje voor het thuisfront!’ Woods in the Books, 58 Club Street, 
62229980, www.woodsinthebooks.sg

‘De uitgaansenclave Holland Village is populair onder expats, maar als local 
kom ik hier ook graag voor de bijzondere winkeltjes én de vele bars en  
eettentjes. Vermaak vind je hier tot in de kleine uurtjes. Ga naar het relaxte 
Wala Wala 14  voor chicken wings om je vingers bij af te likken. Op de  
eerste verdieping speelt er altijd wel een liveband. Mijn persoonlijke  
favoriet? Shirlyn and the UnExpected!’ Wala Wala, 31 Lorong Mambong,  
6462 4288, www.imaginings.com.sg

‘Met de spectaculaire esplanade Theatres on the Bay 13  heeft Singapore  
er een culturele hotspot bij. De twee gebouwen ontlenen hun koosnaam 
durians aan de vorm van het gelijknamige stinkfruit. Licht komt binnen, 
maar de hitte blijft buiten. In de enorme zalen kun je terecht voor een ruim 
aanbod aan dans, muziek en theater, maar check ook even de website voor 
gratis openluchtoptredens.’ Esplanade, 1 Esplanade Dr, 68288222,  
www.esplanade.com
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Fotografie Singapore Tyler Print Institure

Fotografie singapore Tourism
 Board, Singapore in Pixels Photo Contest
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