
Misschien staat Singapore niet in je top 
drie van must see cities. De stad heeft 
de hardnekkige reputatie van cleane 
zakenstad, vol glimmende hoogbouw. 
Bovendien liggen steden als Shanghai 
en Hong Kong min of meer om de 
hoek. Dat zijn pas plekken die tot de 
verbeelding spreken; cosmopolitische 
heksenketels waar je geweest moet zijn. 
Maar Singapore? Is dat niet de stad 
waar je een boete krijgt voor het op 
straat spugen van kauwgom? Eh, ja. 
Toch is de kans groot dat je er een keer 
terecht komt. Al was het maar omdat 
je er moet overstappen op een andere 
vlucht. En dan zouden wij willen zeggen: 
blijf gewoon eens een paar dagen. 
Want Singapore heeft zo zijn eigen 
troeven. Zoals wonderschone hotels, 
akelig lekker eten én Orchard Road, een 
allesovertreffend shoppingparadijs. 

Hoog, Hoger, Hoogst
Wanneer je per taxi Singapore binnen-
rijdt, wordt de toon al snel gezet. Het 
eerste wat je ziet is MARInA BAy SAnDS. 
Dit immense bouwwerk, waarin zich een 
hotel, een shoppingmall en een casino 
bevinden, is sinds een klein jaar hét 
icoon van de stad. Het is architectuur 
op zijn Aziatisch: het maakt niet uit of 

het móói is, als het maar imponeert. Het 
gebouw bestaat uit drie torens, waarop 
een surfplankvormig terras drijft. Geen 
beter begin van je verblijf in Singapore 
dan dit mirakel meteen maar van dicht-
bij te gaan bekijken. neem de lift naar 
de bovenste verdieping. Daar eenmaal 
aanbeland, op tweehonderd meter 
hoogte, word je getrakteerd op een 
surrealistisch plaatje: mensen liggen te 
zonnen op een uitgestrekt skypark met 
wuivende palmen, en trekken baan-
tjes tegen een decor van honderden 
wolkenkrabbers. Zwemmen is alleen 
toegestaan voor hotelgasten, maar 
‘alleen even kijken’ mag iedereen, voor 
twintig Singapore dollar, ongeveer een 
tientje in euro’s. 
Marina Bay Sands is niet het enige 
gebouw dat de aandacht trekt. Op 
steenworpafstand bevinden zich het 
al even spectaculaire ART ScIEncE 
MuSEuM, een enorm reuzenrad, een 
drijvend voetbalstadion en een theater 
in de vorm van twee stinkende doerian-
vruchten.  
Op het eerste gezicht ben je terecht-
gekomen in een ware concrete jungle. 
Maar wanneer je je ontdekkingstocht 
vervolgt, zul je vanzelf die andere kant 
van Singapore ontdekken: die van 

TIP
Vlieg eens met 
singapore airlines
Al was het alleen al vanwege de stewar-
dessen, die gekleed gaan in jurken die 
ontwerper Pierre Balmain baseerde op 
de traditionele sarong. Beeldschoon.  

indrukwekkende skyline

Casino

CHinatown

tekst elsBetH grieVink singapore is meer dan duizelingwekkende hoge 
gebouwen, brandschone straten en corporate suits. na-
melijk: een oase Voor iedereen die houdt Van eten, slapen, 

shoppen en baden in luxe. go east! FotograFie xxx

SINGA-
PORE

het futuristische oosten

tekst elsBetH grieVink singapore is meer dan duizelingwekkend hoge 
gebouwen, brandschone straten en grijze pakken.  

namelijk: een oase Voor iedereen die houdt Van eten,  
slapen, shoppen en baden in luxe. go east!

SIN
GA

PORE
het futuristische oosten

tHeater in de Vorm Van een doerian-VruCHt

Het Business distriCt

 
Vals
sPelen
Singapore maakt meer omzet met 
zijn casino’s dan Las Vegas. Bui-
tenlanders hebben gratis toegang. 
Singaporeans moeten honderd dol-
lar betalen, waarmee de overheid 
zijn bevolking wil behoeden voor 
gokverslaving.
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Boven op de wolkenkrabbers drijft 
een surfplankvormig terras, 

waar mensen zwemmen en liggen 
te zonnen tussen de palmbomen

kleurrijke melting pot, waar veel cultu-
ren samenkomen. Ze zijn er namelijk 
wél, die grappige kruip-door-sluip-door-
wijkjes vol eethuisjes en markten, waar 
de locals hun boodschappen halen. 
En waar je eindelijk voelt: ik ben in het 
verre oosten. 

melting pot
chinezen zijn het ruimst vertegenwoor-
digd in Singapore, gevolgd door de 
Maleiers en Indiërs. Toch wordt er in de 
stad overwegend Engels gesproken. 
Maar in cHInATOWn overheerst natuur-
lijk het chinees. chinatown is een buurt 
zoals je hem verwacht. Wandelend 
door Pagoda Street en Temple Street 
kun je je te buiten gaan aan kimono’s 
van nepzijde, zwaaiende gouden kat-
ten en chinese snacks. Of een bezoek 
brengen aan een chinese tempel.  
nog leuker is LITTLE InDIA. Een kleurrijk 

labyrint waar je geneigd bent constant 
je neus achterna te gaan, omdat de 
geur van curry en verse prata niet te 
weerstaan is. In dit dorp van pakweg 
een tiental straatjes zijn het vooral 
Bollywoodfilms, Hindi muziek, goud en 
bloemenkransen die te koop worden 
aangeboden, en kun je om de drie 
meter je handen laten hennaën. Op 
de overdekte markt wordt kakelverse 
groente, fruit en vis verkocht én bereid.
niet veel verderop bevindt zich de 
Arabische wijk, KAMPOnG GLAM. Je 
mag de fotogenieke Sultan moskee op 
Arab Street in, mits je armen en benen 
bedekt hebt. Heb je net je hotpants 
aan? Dan krijg je een overall over je kle-
ren. In de omringende straatjes kun je 
heerlijk rondscharrelen. Je vindt er veel 
souvenirwinkels, waar je parfums kunt 
kopen met namen als ‘Arabic nights’ 
en flesjes van kristal en goud. Maroc-

can Deli’s en chez Alibaba’s genoeg, 
maar vooral de eettentjes op de north 
Bridge Road zijn befaamd, zoals Zam 
Zam en Victory. Geen fancy interieur, 
je komt hier puur voor de bijzondere 
smaken. Probeer de Mutabak eens uit, 
brood gevuld met een mengsel van 
ui, ei, rundvlees of kip, of ga voor een 
authentieke Maleisische dish bij Wisvry 
Padang cuisine.
Het is even zoeken naar het straatje 
met de meest bijzondere winkeltjes, 
want dat bevindt zich nogal achteraf: 
HAJI LAnE. Hier geen tapijtenwinkels en 
silkmarkets, maar zeer goed geselec-
teerde vintage kleding, speelgoed, inte-
rieuraccessoires, cosmetica en boeken. 
Een goed bewaard geheim onder de 
Singaporeans!

lokale Helden
Wat een contrast als je uit de Arabische 
buurt of Little India komt gewandeld en 
dan een bezoek brengt aan ORcHARD 
ROAD, dé winkelstraat van Singapore. 
Aan weerszijden van een drukke 
vierbaansweg vind je torenhoge shop-
pingmalls, vol high end modewinkels. 
Van chanel en Jimmy choo tot Miu Miu 
en chloé. De allernieuwste parel is IOn 
ORcHARD, een fonkelend shopping-

walhalla, waar de duurste winkels zich 
bovenin bevinden en de goedkoopste 
in de kelder. Zo winkelt iedereen op zijn 
eigen niveau, moet je maar denken. 
De labels die je tegenkomt zijn overwe-
gend Europees.
Wil je juist wat lokaals scoren? Stap dan 
Orchard central binnen en begeef je 
naar de tweede verdieping. Want hier 
bevinden zich, op een kluitje, diverse 
Singaporean designers. De beroemdste 
van hen is ongetwijfeld ASHLEy ISHAM, 
die tegenwoordig in Londen woont en 
werkt, maar wier Aziatische roots on-
miskenbaar aanwezig zijn in zijn werk. 
Zijn ontwerpen – veel avondjurken – zijn 
vrouwelijk en kleurrijk en worden gedra-
gen door niemand minder dan Ange-
lina Jolie en Keira Knightley. REcKLESS 
ERIcKA, een deur verder, is het label 
van ontwerpers Afton chan en Ruth 
Marbun, die graag de connectie zoe-
ken tussen mode, interieur en kunst. Dat 

is te zien. Behalve hun kunstige kleding-
stukken verkoopt het duo ook boeken, 
magazines en meubels.
Bij BLAcKMARKET vind je meerdere 
labels, stuk voor stuk van lokale desig-
ners. Houten (!) zonnebrillen van Wai-
ting For The Sun. Killerheels van Shito. 
Maffe shirts van Lilia yip. Grote kans 
dat je met een paar tasjes naar buiten 
komt. Stap ook even binnen bij SABRInA 
GOH, die je de cora Kemperman van 
Singapore zou kunnen noemen. Ze 
werd geboren in Maleisië, maar woont 
en werkt al jaren als modeontwerpster 
in Singapore. Haar werk zit vol sculp-
turale vormen en verwijzingen naar 
de architectuur. Ze speelt met typisch 
mannelijke en vrouwelijke elementen 
en met symmetrie en asymmetrie.
AByZZ is het merk van Desmond yang, 
meester in het mixen van oost en west. 
Zijn ontwerpen zijn zacht, comforta-
bel en multifunctioneel. Jurken die 

Het kleurrijke Haji lane 
is een goed Bewaard 
sHopping seCret onder 
de singaporeans

twin pagoda in de 
CHinese garden 

In Chinatown kun je je te buiten gaan 
aan kimono’s van nepzijde, zwaaiende 

gouden katten en Chinese snacks
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CHinatown



je zowel strapless als met kraag kunt 
dragen. Vesten waar je in een hand-
omdraai een tas van vouwt, dat werk. 
“Ik ontwerp voor Singaporean women, 
maar ik heb veel Hollandse expats in 
mijn klantenkring,” vertelt hij. “Weet 
je waarom? Jullie zijn ook praktisch. 
Overdag werken jullie keihard en na 
het werk moeten jullie vaak direct door 
naar een dinertje of borrel. Tijd om je 
om te kleden is er niet. Mijn ontwerpen 
spelen daarop in. Ik zorg ervoor dat je 
je outfit eenvoudig kunt aanpassen.” 
De held. 

Fusion
naast shoppen heeft Singapore nóg 
een belangrijk unique selling point: het 
eten. Dat is er voortreffelijk. Omdat de 
standaard zo hoog is, kun je zelfs in de 
meest toeristische vreetschuren behoor-
lijk aardig eten. chilli crab – krab in een 
zoetzure saus van tomaat en chili – is 
de plaatselijke specialiteit die je dus 
geproefd móet hebben. Wat je verder 
op je bord kunt verwachten? chinese 
delicatessen, Indonesisch, Maleisisch, 
Thais, Europees, maar meestal een mix 
daarvan. Want daar is men dol op in 
Singapore: fusion cooking. Dat doen ze 
bijvoorbeeld goed bij STRAITS KITcHEn, 

het restaurant op de begane grond van 
het Grand Hyatt hotel. Het interieur doet 
Japans aan, maar de menukaart gaat 
alle kanten op. De prijzen trouwens ook. 
Ook bij MEZZA9, op een tussenverdie-
ping in hetzelfde gebouw, houden ze 
zich niet aan één keuken. Op de kaart 
staat een keur aan sushi en sashimi, 
dumplings en western grill-gerechten.
Het PS cAFE serveert originele gerech-
ten in een ongedwongen setting. De 
eigenaren hebben ook een modewin-
kel in het Paragon shopping centre, 
and it shows: niet alleen het interieur vol 
retro-meubels is om door een ringetje 
te halen, de gasten – voornamelijk 
ontwerpers, celebs en andere gelukte 
types – zijn dat ook.  
na het eten nog zin in een drankje? 
Geen betere plek dan de nEW ASIA 
BAR, op de allerhoogste verdieping 
(71!) van het Swissôtel The Stamford, 
waar je uitzicht hebt over godgans 
Singapore, en bij helder weer Maleisië 
en Indonesië als stipjes in de verte kunt 
zien liggen.  
De bekendste en meest geliefde nacht-
club van de stad is ZOuK, waar je zelf 
kunt kiezen voor welke muziek je in de 
mood bent. Het heeft drie verschillende 
venues: het futuristische Phuture, het 

arty-obscure Velvet underground, the 
Wine Bar waar men groet en ontmoet 
en de Main Zouk Room, waar je tot diep 
in de nacht kunt dansen. 

dromenland
natuurlijk moet je ook ergens slapen. 
Omdat Singapore dagelijks duizenden 
zakenmensen onderdak moet kunnen 
bieden, grossiert het in luxueuze hotels. 
In veel gevallen doen die echter weinig 
aan ‘business’ denken en veel meer 
aan ‘pleasure’. Een van de oudste en 
beroemdste hotels is RAFFLES. Perzische 
tapijten, antieke kasten, gouden kranen 
en portiers met tulbanden op het hoofd 
zorgen voor een Arabische feel. Dat 
het slechts honderd suites heeft op een 
oppervlakte van 27000 vierkante meter, 
zegt iets over de zeeën van ruimte die 
iedere gast heeft. Wel moet gezegd: 

Raffles is ook een beetje een toeristisch 
dorp. Iedere gek in korte broek wil hier 
een Singapore Sling (hét drankje van 
Singapore: een dodelijke mix van Gin, 
kersenlikeur, ananassap, Dom Bene-
dictine en cointreau, wat bubblegum-
smaak oplevert) komen drinken of een 
Raffles-mok kopen. Moet je hier gaan 
logeren? nee. Wat je er wel moet doen: 
reserveren voor de high tea met onbe-
perkt thee, scones, bonbonnetjes en 
ander zoets, dagelijks rond drie uur.
Een ander, oud en sfeervol hotel is het 
FuLLERTOn HOTEL, gevestigd in een voor-
malig postkantoor. Onlangs kreeg dit 
hotel er een spiksplinternieuw broertje 
aan de Marina Bay bij, ontworpen door 
de chinese architect Andre Fu. Een 
beetje slick, maar wel lekker. Parade-
paardje van dit hotel is het dakterras 
met zwembad, vanwaar je uitzicht hebt 

Vanuit de New Asia Bar, op de 71e 
verdieping, heb je uitzicht over godgans 

Singapore, en bij helder weer kun je in de 
verte Maleisië en Indonesië zien liggen

 
keep it
CleAn
Singapore is een eiland ter 
grootte van onze Noordoost-
polder en wordt ingeklemd 
tussen Indonesië en Maleisië. 
Het is een land van strenge 
wetten en regels. Wie rotzooi 
op straat gooit, kan rekenen 
op een fikse boete.

straits kitCHen

ps CaFÉ

new asia Bar

mezza9

raFFles Fullerton Hotel
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over het water dat omringd wordt door 
bijzondere gebouwen en, in de week-
ends, een indrukwekkende lasershow. 
Dat is die twintig Singapore dollar die 
je neertelt voor een glas chardonnay 
best waard.  
Liefhebbers van moderne kunst en 
design zullen gelukkig worden van 
het nEW MAJESTIc, gelegen in hartje 
chinatown. Vijf van de dertig kamers 
zijn ingericht door beroemde ontwer-
pers, waardoor elke kamer zijn eigen 
pronkstukken heeft. Zoals de Garden 
Room, met het hangende bed, en de 
Attic Suite, met twee (!) ligbaden, naast 
elkaar. 
Wil je juist de rust opzoeken en de 
gekte van de stad ontvluchten? Trek 
je dan terug op het eiland SEnTOSA, 
waar je – even afgezien van het pret-

Bekijken
art sCienCe museum, 10 
Bayfront Avenue, www.
marinabaysands.com 
sultan mosque, 3 Muscat 
Street, www.sultan-
mosque.org.sg 
singapore Flyer, 30 Raffles 
Avenue, www.singapore-
flyer.com 

Shoppen
ion orCHard, 2 Orchard 
Road, www.ionorchard.
com 
tHe reCkless sHop, 
recklesserica.com  
BlaCkmarket no 2, alle drie 
op de tweede verdieping 
van Orchard Central, 181 
Orchard Road,
www.theblackmarket.sg 
BlaCkmarket, 19 Jin Pisang 
Singapore, 
www.theblackmarket.sg 

adressenlijst:

saBrina goH, tweede verdie-
ping van Orchard Central, 
181 Orchard Road, 
www.sabrinagoh.com 
asHley isHam,
www.ashleyisham.com
aByzz, tweede verdieping 
van Orchard Central, 181 
Orchard Road, 
www.abyzz.com.sg 
spa esprit at Beauty empo-
rium, House 8d Dempsey 
Road, www.spa-esprit.com 

eten & drinken 
zam zam, 697 North Bridge 
Road, Kampong Glam 
ViCtory, 701 North Bridge 
Road, Kampong Glam 
straitskitCHen, 10 Scotts 
Road, www.singapore.
grand.hyatt.com 
mezza9, 10 Scotts Road, 
www.singapore.grand.
www.hyatt.com 

ps. CaFe, 290 en 390 Orchard 
Road en 28b Harding Road, 
www.pscafe.sg 
new asia Bar, 2 Stamford 
Road, www.swissotel.com 
zouk, 17 Jiak Kim Street, 
www.zoukclub.com 
 
hotelS
marina Bay sands Hotel, 
www.marinabaysands.com 
raFFles, 1 Beach Road, 
www.raffleshotel.com 
tHe Fullerton Hotel, 
1 Fullerton Square en  
The Fullerton Bay Hotel,  
1 Fullerton Square,
www.fullertonhotel.com 
new majestiC, 31-37 Bukit 
Pasoh Road, www.new- 
majestichotel.com 
Capella, 1 The Knolls, 
Sentosa Island,  
www.capellahotels.com

 tHe Fullerton Bay Hotel

 tHe Fullerton Bay Hotel

Aan weerszijden van Orchard Road, 
dé winkelstraat van Singapore, 

vind je torenhoge shoppingmalls, 
vol high end modewinkels

Singapore

TIP
het reuzenrad 
singapore Flyer 
Goed, het reuzenrad 
Singapore Flyer is mis-
schien een beetje een 
toeristisch gevaarte. 
Maar eenmaal bovenin 
kun je mooi wél de hele 
stad bekijken, vanaf 
wéér een andere hoek. 
En dat verveelt niet.

park en andere toeristische attracties 
– echt kunt ontspannen. Met dank aan 
witte stranden, spa’s en het beeld-
schone cAPELLA resort.
capella is zo’n plek waar je helemaal 
tot jezelf kunt komen. Aan het oor-
spronkelijke, koloniale gebouw uit 1880 
bouwde architect norman Foster een 
nieuw gedeelte, met hotelkamers, 
restaurants en een spa, waar je je kunt 
laten vertroetelen door masseurs en 
beautyspecialisten.
Vanuit de kamers kijk je uit op een 
tropische tuin met zwembaden op drie 
niveaus. De city buzz lijkt ineens enorm 
ver weg als je hier op je ligbedje je 
boek ligt te lezen. Het lijkt potdorie wel 
vakantie. En dát heb je in die andere 
Aziatische metropolen nog niet  
beleefd.<

TIP
op dempsey hill Vind je 
een Van de Fijnste spa’s 
Van singapore: Spa Esprit 
at Beauty Emporium. Je kunt hier 
terecht voor een verkwikkende 
massage, wax- of epileerbeurt én 
voor een brede range aan natuur-
producten. Van abrikozenmoistu-
rizer tot tomato sun tan en cucum-
ber & parsley oxygen treatment. 

marina Bay

anderson suite 
 tHe Fullerton Bay Hotel
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Hotel Capella

Hotel Capella

Hotel Capella

Hotel Capella


