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Het Canadese Toronto is een moderne  
miljoenenmetropool. Maar tussen de ruim opgezette  

straten, historische panden, groene lanen en  
gastvrije bewoners voelen veel wijken eerder als  

een gemoedelijk provinciestadje aan.  
TEKST MATTHIJS MEEUWSEN - FOTOGRAFIE MAARTEN NOORDIJK

Let’s go

T I M E L E S S  G R E E T I N G S

Ladymatic – Co-Axial Chronometer
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In het woud van blinkende hoogbouw waan 
je je als bezoeker dan ook gemakkelijk in 
andere Noord-Amerikaanse hoogvliegers  
als Chicago, Philadelphia, Washington, 
Boston of zelfs New York. “Films en series  
die zich in die steden afspelen worden ook 
regelmatig in Toronto opgenomen”, vertelt 
gids Trudy Janssen, een van de vele Neder- 
landers die in de jaren 60 naar Canada ver-
huisde. “Er gaat geen week voorbij dat je hier 
geen Hollywoodcrew in de straten ziet.”
Ook voor wereldberoemde architecten als 
Daniel Libeskind (Royal Ontario Museum) 
en Santiago Calatrava (Brookfield Place) is 
Toronto een stad waar ze maar wat graag  
hun creativiteit op loslaten. Belangrijkste 
blikvanger is echter al sinds 1976 de CN 
Tower: de 553 meter hoge zendmast die zijn 
stempel stevig op de skyline heeft gedrukt. 
Decennialang was de toren het hoogste vrij-
staande gebouw op aarde. “Maar gelukkig 
hebben we niet alle records verloren”, lacht 
Janssen. “Op 351 meter hebben we nog steeds 
’s werelds hoogste wijnkelder.”

Architect Daniel Libeskind gaf het Royal Ontario 
Museum – het populairste museum van Canada – in 
2007 een opvallende facelift door aan het historische 
gebouw een hypermoderne vleugel toe te voegen.

Op zoek naar een stevige 
espresso of stijlvolle  

cappuccino? Alle drie de 
vestigingen van het lokale 

koffieketentje Jimmy’s  
Coffee zijn onder de locals 
een populaire plek om de 

(werk)dag te beginnen.

Met 160.000 vierkante meter en  
zo’n 350 winkels is het Eaton Centre 

een van de grootste winkelcentra op 
het noordelijk halfrond. De beneden-

verdieping maakt bovendien deel  
uit van PATH: een ondergronds  

spinnenweb van 30 kilometer aan 
voetgangerspaden.

Film- en tv-seriemakers  
strijken maar wat graag neer 
in de straten van Toronto. 
Chicago, Suicide Squad,  
Good Will Hunting, X-Men, 
American Psycho, Suits… Alle-
maal werden ze opgenomen 
in de Canadese metropool.

Als een 
filmdecor

Downtown

In het financial district van down- 

town Toronto toont de stad zich van 

zijn meest moderne kant. 

 >>  
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Vraag een gemiddelde ‘Torontonian’ waar hij 
of zij trots op is en je kunt je ijshockeytrui er- 
om verwedden dat het multiculturele karakter 
van de metropool wordt genoemd. Meer dan 
de helft van de inwoners is geboren buiten 
Canada. En nergens is die smeltkroes aan 
nationaliteiten zo zichtbaar als in het piep-
kleine wijkje Kensington. Ooit was dit de 
Joodse buurt, later namen de Chinezen het 
stokje over en inmiddels tref je er Thais- 
Hongaarse restaurants, Syrisch-Caribische 
cocktailbars, Frans-Japanse crêpezaakjes en 
werkelijk alles ertussenin. Het zou te gemakke-
lijk zijn om de wijk af te doen als een plek voor 
hippies en hipsters. Tussen de bebaarde bar-
biers, longboardshops en kombuchakwekers 
zijn immers ook kleermakers van driedelige 
krijtstreepkostuums neergestreken en een 
fabriek voor popcorn in onder meer pizza-, 
pinacolada- en ketchupsmaak. Och, wat maakt 
het ook uit wat voor etiket de wijk het meeste 
recht doet? Het belangrijkste is dat geen plek 
in Toronto zich beter leent voor een gemoede-
lijk potje mensen kijken. Zeker op zondag, als 
de straten bij droog weer het terrein zijn van 
de fantastische Kensington Market. 

Eerlijk is eerlijk: met amper 50 meter zijn 
de Niagara Falls zeker niet de hoogste 
watervallen ter wereld. Maar de ongekende 
hoeveelheid water die hier elke seconde de 
diepte in raast (denk: een kleine 570.000 
liter), maakte het natuurlijke afvoerputje 
op de grens van Canada en de Verenigde 
Staten eeuwen geleden al een bucketlist- 
bestemming. In het verleden doken hier 
regelmatig roemruchtige koorddansers, 
‘barrel riders’ en wildwaterzwemmers op, 
die de watervallen illegaal en niet zelden 
met dodelijke afloop probeerden te 
bedwingen. Maar ook zonder deze waag-
halzen ben je vanaf een van de uitzicht-
platforms of de schepen die aan de voet 
van de waterval af en aan varen verzekerd 
van een spetterend spektakel. Tijdens 
strenge winters bevriest de boel nog wel-
eens tot een wonderschone ijsmuur. Sinds 
kort worden in de zomer op de platforms 
ook kletsnatte yogasessies georganiseerd.

> Nog meer waterplezier 
Waar het leeuwendeel van de bezoekers 
blijft plakken rond de watervallen, wachten  
er verder stroomafwaarts onder meer nog 
een kabelbaan over het water en een  
wandelpad langs een paar van ’s werelds 
sterkste stroomversnellingen. 
NIAGARAPARKS.COM

Van hoogbouw is 
geen sprake in  

Kensington. Tussen 
de vrolijke Pippi 

Langkouspanden  
lijkt het rumoer van 

de grote stad dan 
ook heel ver weg.

Bij Akram’s Syrian-
Caribbean Connec-
tion persen ze 
tropische fruit- 
sapjes uit dikke 
stokken Costa 
Ricaans suikerriet.

Een beschilderde 
auto als openbare 

plantenbak?  
Niemand die er 

van opkijkt in de 
meest bonte wijk 

van Toronto.

Voor de meest  
goddelijke bagels  

van Toronto en 
omstreken plof je 
neer bij NU Bügel. 

Fascinerend 
natuur- 
geweld

Kleurrijke 
smeltkroes

Niagara Falls

Kensington

Hoewel Toronto zelf meer dan 

genoeg in huis heeft voor een  

fijne stedentrip ligt de grootste  

toeristentrekker op anderhalf uur 

rijden van de stad: Niagara Falls.

Multicultureel, levendig en onmo-

gelijk in een hokje te stoppen. Als 

er één wijk representatief is voor 

Toronto, dan is het wel de bontste 

buurt van de stad: Kensington.

 >>  



Flying Dutchman Magazine 4/201642 43 4/2016 Flying Dutchman Magazine

Wie voor het eerst in Toronto arriveert, zou 
bijna denken dat de stad aan zee ligt. Totdat  
je de ogen samenknijpt en aan de overzijde 
van die gigantische waterspiegel bij helder 
weer de vage contouren van bebouwing  
ontwaart. Ondanks de grote potentie gold  
die kilometerslange ‘kustlijn’ lange tijd als  
het alom genegeerde rafelrandje van de  
stad. Maar zo niet langer. Het havengebied 
wordt de laatste jaren in rap tempo getrans-
formeerd tot een piekfijn recreatiegebied  
vol eet- en drinkgelegenheden (Amsterdam  
BrewHouse), kunstgaleries (Power Plant)  
en een fijne flaneeresplanade. Met de veer-
boot zit je bovendien in een zucht op de 
Toronto Islands: een handvol aan elkaar 
geklonken eilanden die ooit in stormachtig 
weer van de kust werden losgeslagen en 
inmiddels dienstdoen als een voortreffelijk 
stadspark vol diskgolfende, kajakkende en 
picknickende dagjesmensen.

De eilanden van Toronto 
zijn autovrij. Wie de boel 

niet op de wandelschoenen 
wil ontdekken, kan een 

fiets (ook tandems of  
quadricycles) huren of – 

nog leuker – rondpeddelen 
in een huurbootje of kano.

De herwaardering van 
Toronto’s Waterfront is 
voor een groot deel te 

danken aan West 8:  
een Nederlands bureau 

voor landschapsarchitec-
tuur dat langs de Queens 

Quay onder meer deze 
golvende wandel- 

esplanade creëerde.

Vanaf de ferryhavens op de eilanden heb je  
het mooiste uitzicht op de skyline van Toronto. 
Met name rond zonsondergang schiet je hier 
een magisch ansichtkaartenshot.

De Toronto Islands zijn  
in feite een dobberend 
stadspark. Uitgeluierd? 
Hier wacht ook een speel-
paradijs voor kinderen  
en een diskgolfparkoers.

Aan de 
oevers  
van Lake 
Ontario
Toronto ligt pal aan de oevers van  

het reusachtige Lake Ontario. En daar 

langs het water wordt het steeds 

beter toeven.

 >>  

Waterfront
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KLM vliegt dagelijks in 8 uur en 10 minuten  
naar Toronto.
n Vliegen naar Toronto:  

vanaf 50.000 Award Miles (retour).

Vliegen naar Toronto  

Het Flatiron Building  
van Toronto’s Old Town: 

minder bekend dan  
zijn evenknie in New 
York, maar minstens  

net zo mooi.

De meest roemruchte 
snack in de St. Lawrence 
Market: de peameal  
bacon on a bun, een 
broodje gepaneerde bacon.

In het Distillery District wemelt 
het nog van industrieel,  
victoriaans erfgoed, zoals  
deze molensteen.

Als de CN Tower de pick-upnaald is waar het 
moderne stadsleven in volle vaart omheen 
draait, dan is Old Town de kras op de plaat 
waar het straatbeeld is blijven hangen in  
de tijd. Her en der wijken de staalblauwe  
wolkenkrabbers uiteen om ruimte te bieden 
aan eeuwenoude brownstones en rijkelijk  
versierde voorgevels. Het populairste gebouw 
van de wijk is de St. Lawrence Market: een 
monumentale markthal waar een keur aan 
eettentjes garant staat voor een vlugge hap  
of een volle boodschappentas. Van Poolse 
pierogi’s tot Portugese pasteitjes, van baby-
mais tot reuzenoesters, en van witte quinoa 
tot zwarte beloegalinzen. De oude markt 
biedt een reis rond de wereld in 80 stalletjes. 
Net buiten Old Town is er nóg een wijk waar 
de moderne architectuur onmogelijk voet  
aan de grond krijgt: het Distillery District.  
In de 19e eeuw werden hier – in ’s wereld 
grootste distilleerderij – miljoenen liters 
whisky gestookt. Inmiddels zijn de kranen  
allang dichtgedraaid, maar huizen in de  
uitstekend bewaarde fabriekspanden een 
gezellig mix van restaurants (El Catrin), 
designboetiekjes (Distill), galeries (Corkin) 
en bakkerswinkels (Cluny). <<

Oud én 
nieuw

Old Town

Ondanks zijn moderne aanblik  

is in Toronto wel degelijk een  

flinke dosis historische pracht  

en praal zichtbaar.

Volvo XC90 vanaf € 72.175 (consumentenadviesprijs) of € 70.995 (fi scale waarde) en Volvo XC90 T8 Twin Engine vanaf € 79.860 (consumentenadviesprijs) of € 78.495 (fi scale waarde). Volvo XC90 lease vanaf € 989 p.m. 
en Volvo XC90 T8 Twin Engine lease vanaf € 1.125 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. 
Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 2,1 – 8,0 l/100 km (47,6 – 12,5 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 49 - 186 g/km.

De XC90 is de eerste exponent van een nieuwe generatie Volvo’s en daarmee 
tevens onze nieuwe standaard op het gebied van technologie, veiligheid en 

Scandinavisch design. De veiligste SUV ooit getest biedt plaats aan maar 
liefst 7 passagiers. Hij is dus niet voor niets bekroond tot Zakenauto van het 

Jaar. Het juryrapport wijst op het innovatieve karakter en prijst de comfort- 
en rijeigenschappen. Ook zijn er complimenten voor zijn krachtige uitstraling 
en de kwaliteit van het Volvo dealernetwerk. Een mooie beloning voor jaren 

ontwikkeling. De Volvo T8 Twin Engine (plug-in hybrid) biedt u maximale 
prestaties en de mogelijkheid tot volledig elektrisch rijden. 

HARD werken wordt beloond
DE VOLVO XC90. ZAKENAUTO VAN HET JAAR 2017.

ALLEEN WANNEER U NOG DIT JAAR RIJDT, GENIET 
U NOG 5 JAAR LANG VAN SLECHTS

ALLEEN WANNEER U NOG DIT JAAR RIJDT, GENIET 
U NOG 5 JAAR LANG VAN SLECHTS

KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT.

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE
VANAF € 79.860 | LEASE VANAF € 1.125 P.M.
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