
De leukste Canadese 
stad waar je nooit  
van hebt gehoord

Bewonder de bloemetjes en de bijtjes in een piramide 
Achter het Henrietta Muir Edwards Park ligt het Muttart Conservatory, een van 
Edmontons meest iconische bouwerken. Vier glazen piramides prijken de hemel 
in, elk met zijn eigen botanische tuin en klimaat, van droog naar tropisch.  
Je vindt er de meest uiteenlopende plantensoorten. De ligging nabij de parken 
naast de North Saskatchewan River is ideaal voor een idyllische picknick.  
Muttart Conservatory, 9626 96a St NW, tel. 780-496-8755, edmonton.ca. 

Edmonwie? Nee, er gaat geen belletje 
rinkelen als de naam van de noordelijkste 
metropool van Noord-Amerika valt.  
Maar met de Rocky Mountains (praktisch) 
voor de deur en een welverdiende reputatie 
als dé festivalstad van Canada, verdient 
Edmonton in de schijnwerpers te staan. 
Schrijver Lars Anderson en fotograaf 
Michael Dehaspe gingen op jacht naar de 
beste attracties en de hotste hotspots.

Ga voor de kers op de taart
Niet eerder zagen we een zaakje zo elegant verfijnde 
zoetigheden ontwerpen en bereiden als in de 
Duchess Bake Shop. De taartjes en cakejes zijn niet 
alleen van verbluffende schoonheid, maar ook 
onweerstaanbaar lekker. Drie winnaars: de lemon 
merengue, de market fruit tart en de blueberry  
raspberry pie. Duchess Bake Shop, 10718 124 St NW, 
tel. 780-488-4999, duchessbakeshop.com. 

Geef je over aan de blues
Elke augustus zingen tientallen rasartiesten zoals Jack de Keyzer en 
Shemekia Copeland met lichaam en ziel op het Edmonton Blues  
Festival. Drieduizend liefhebbers komen vanuit de hele wereld over-
vliegen om die rauwe stemmen te beluisteren — ze dringen recht je 
hart in. De akoestiek is uitstekend in het amfitheater van Hawrelak 
Park, waar je ook geweldig kunt picknicken als de muziek je minder 
weet te boeien. Toegang € 35 per dag, € 70 voor het hele weekend. 
Edmonton Blues Festival, bluesinternationalltd.com.

Brunch in stijl
In het klassieke Fairmont Hotel MacDonald kun je niet alleen op 
stand slapen maar ook klassiek brunchen. Grootheden zoals Paul 
McCartney, koningin Elizabeth II en Bill Clinton brachten de nacht 
hier door en schoven aan tafel. Mocht je geen cash flow hebben 
voor een kamer of voor het onder locals populaire buffet op zon-
dag (circa € 50), dan is er altijd nog gelegenheid voor een borrel 
op het dakterras, met fijn uitzicht over de stad. Fairmont Hotel 
MacDonald, 10065 100 St NW, tel. 780-424-5181, fairmont.com.
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Ga gratis kunst kijken 
De Art Gallery of Alberta is dé grote kunsttempel van de stad. De vaste col-
lectie bestaat uit ruim zesduizend schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s 
van voornamelijk Canadese kunstenaars, maar vooral de wisselende tentoon-
stellingen zijn een bezoekje waard. Elke donderdag kom je gratis binnen. Art 
Gallery of Alberta, 2 Sir Winston Churchill Sq, tel. 780-422-6223, youraga.ca. 

Geef gehoor aan je innerlijke carnivoor 
MEAT is een restaurant met vlees zoals je hoopt dat een restau-
rant met vlees is. De naam zegt alles. Je bestelt gewoon verschil-
lende soorten vlees en ze komen het brengen op een zilveren 
schaal. Beef brisket, pulled pork, bbq ribs, sausages — broodje 
erbij, biertje, meer heb je niet nodig. Voor de vega’s is er slechts 
de not MEAT sandwich. Wil je meer vega-opties? Blijf hier ver van. 
Wil je je vega-overtuiging verliezen? Ga hier meteen naartoe!  
Ook voor een stevige brunch is dit overigens dé plek.  
MEAT, 8216 104 St NW, tel. 587-520-6338, meatfordinner.com. 

Slenter op de  
leukste boeren-
markt van de stad  
In een remise waar 
vroeger bussen en 
trams stonden gepar-
keerd, staan nu elke 
zaterdag een kleine 
tweehonderd kraam-
pjes die samen de Old 
Strathcoma Farmers 
Market vormen. Naast 
verse groente en fruit 
kun je hier terecht voor 
brood, maar ook voor 
kaasjes, dumplings, 
chocola, handgemaakte 
sieraden en interieur- 
spulletjes. Lokaal talent 
zorgt voor muzikaal 
behang. Gezelligheid! 
Old Strathcona Farmer's 
Market, 10310 83 Ave 
NW, tel. 780-439-1844, 
osfm.ca. 

Bezoek het grootste theater- 
festival van Noord-Amerika
Het Edmonton International Fringe  
Theatre Festival is Noord-Amerika’s 
grootste en langst bestaande fringe festival. 
In augustus 2017 dalen theatermakers uit 
de hele wereld voor de 36ste editie neer  
op de stad om in totaal 1600 optredens 
verspreid over veertig locaties te geven. 
Het festival is zo gewild dat er loting 
plaatsvindt voor deelname. Je weet dus 
lang niet altijd wat je krijgt. Er zitten 
pareltjes tussen, maar ook eigenzinnige 
performers die, jawel, je wenkbrauwen 
doen fronsen. De sfeer is relaxed, en de 
artiesten beloven veel. Of zoals een van 
hen ons in een tegelwijsheid toewierp: It’s 
show time in no time. And there’s no time 
like show time! The Backstage Theatre, 
10330 84 Ave NW, tel. 780-4489000,  
fringetheatre.ca.

Toast met tequila’s 
Bij de sfeervolle El Cortez Mexican Kitchen + Tequila Bar kun je prima Mexicaans 
eten, maar de belangrijkste reden om hier aan te kloppen is de eindeloze lijst aan 
tequila’s. Op donderdag zijn alle tequila’s halve prijs. Ga voor de Oucho. Man, wat een 
smaak! Op warme zomerdagen is het gezellig borrelen op het binnenplaatsje. Geen 
tequilafan? Loop dan binnen op Margarita Monday! El Cortez Mexican Kitchen + Tequila 
Bar, 8230 Gateway Blvd, tel. 780-760-0200, elcortezcantina.com.

Ga op Pakistaanse theevisite
Liefhebbers van de Indiase en Pakistaanse keuken weten het Remedy 
Café te vinden. Niet alleen voor de vele lekkere wraps (volop vlees- en 
vega-opties) maar ook voor de maar liefst 120 verschillende soorten 
thee. Grote favoriet is de chai, naar geheim huisrecept. Remedy Café, 
10279 Jasper Ave, tel. 780-757-7720, remedycafe.ca.

Ga toch fietsen
De inwoners van Edmonton heb-
ben het grootste stadspark van 
Canada voor de deur liggen. De 
River Valley is een verzameling 
van maar liefst twintig parken 
en 160 kilometer aan trails om 
te hiken, fietsen en zelfs 
langlaufen. Je kunt daarbij in 
bossen en zelfs ravijnen belan-
den. Bij River Valley Adventure 
huur je een mountainbike voor 
maximaal € 43 per dag. River 
Valley Adventure, 9735 Grierson 
Hill NW, tel. 780-9957347, river-
valleyadventure.com.

Pak een concert en een borreltje mee
‘We’re here because we love music.’ De tagline van The Needle Vinyl 
Tavern is treffend. Van buitenaf lijkt deze hotspot vrij gewoontjes, 
een barretje in downtown Edmonton met een terrasje waar je in het 
zonnetje een biertje drinkt. Maar binnen voel je de muziek. Meestal 
spelen er ook bands in de zaal aan de achterzijde — dé plek waar 
lokale artiesten worden ontdekt. Elke week staan er optredens 
gepland, in allerlei genres, maar met de nadruk op rock. The Needle 
Vinyl Tavern, 10524 Jasper Avenue, tel. 780-7569045, theneedle.ca. 
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Kijkmomentje Edmonton

Haal jouw bestemming dichtbij met Swarovksi Optik

Krijg (e)land in zicht
Op een half uurtje rijden (35 km) van Edmonton ligt het  
bijzondere Elk Island National Park, waar naast de eland 
(elk) ook de Amerikaanse bizon, lynx, zwarte beer, bever, 
pelikaan en grijze wolf voorkomt. Het park is groot,  
194 vierkante kilometer, en je kunt er eenvoudig met de 
auto door toeren. Bijna altijd zie je wel bizons door het gras 
lopen of drinken in een van de vele meren. De bizons waren 
bijna uitgestorven door toedoen van de mens, maar begin 
vorige eeuw werd dit park de plek waar ze langzaam maar 
zeker aan hun comeback konden werken. Elk Island National 
Park, tel. 780-922-5790, pc.gc.ca.

Pak een filmpje in een 
art-decotempel
Een beetje cinefiel vereert het 
Garneau Theatre, een modernisti-
sche bioscoop uit 1940, met een 
bezoekje. Dit is hét adres voor de 
nieuwste internationale arthouse-
films. En goed nieuws: de Univer-
sity of Alberta organiseert hier 
vaak gratis filmavonden en andere 
culturele evenementen. Met een 
beetje mazzel kun je dus je porte-
monnee thuis laten. Garneau  
Theatre, 8712 109 St NW, tel. 780-
425-9212, metrocinema.org.

Ga shoppen op trendy Whyte Avenue 
Shopaholics met een neus voor vintage mode en eigenzinnige boetiekwinkels 
zetten meteen koers naar Whyte Avenue (officieel 82nd Ave NW). Aan deze 
hippe straat in de al even hippe buurt Old Strathcona kun je een hele middag 
winkel in winkel uit lopen en tussendoor bijtanken in hipstercafés. Stap bij-
voorbeeld binnen bij Flirt Cupcakes, die de prijs voor de beste cupcakes van 
Edmonton in de wacht heeft gesleept, en bij Gravity Pope, de beste (designer)
schoenwinkel van de stad. De leukste alternatieve kledingwinkel is Mars & 
Venus, een walhalla voor onder andere goths, rockabillies, emo’s en bikers. 

Probeer experimentele pub grub
Bij The Common blaast chef-kok Jesse Morri-
son-Gauthier comfort food als stoofpotjes, 
lamskoteletjes en noedels nieuw leven in door 
ongebruikelijke ingrediënten toe te voegen, 
van zoete aardappelen tot gember. Ook de 
fijne selectie biertjes van kleine brouwerijen 
kan onze goedkeuring wegdragen. ’s Winters 
zit je het liefst binnen bij de rock-‘n-roll- 
legenden aan de muur, ’s zomers op de kleine 
patio. In de avond vinden geregeld concerten 
plaats of worden plaatjes gedraaid.  
The Common, 9910 109 St NW, tel. 780-452-
7333, thecommon.ca.
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