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Irish National War Memorial Gardens
LimeTree Café
Kilmainham Gaol
Royal Hospital Kilmainham
Guinness Storehouse
The Brazen Head
Rory O'More Bridge
Jennifer Slattery Studio
National Museum of Ireland for Decorative Arts & History
Four Courts
Dublin Castle
Camerino
Brother Hubbard
The Black Sheep
The Church Bar & Restaurant
National Leprechaun Museum
Foam Café
Dipili Boutique
Nine Crows
Decobake
General Post Office
Garden of Remembrance
Hugh Lane Gallery
Cobalt Café and Gallery
The Custom House
Famine Sculptures
CHQ Building
Harbour Master Bar & Restaurant
QTR East
Jeanie Johnston Tall Ship
The Ferryman Pub

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Osteria Lucio

ROUTE
DE ROERIGE JAREN VAN DUBLIN
OVER DE ROUTE

De route leidt je in een dag van west naar oost, terwijl je de historische hoogtepunten van
Dublin aandoet. Je ziet prachtige architectuur, parken en musea, afgewisseld met winkels,
pubs en lunchplekken voor prettige pauzemomenten. Allemaal met een historisch tintje. Hier
en daar loop je door iets minder aantrekkelijke, maar wel Ierse wijken met typische huisjes.
Als je alle punten op de route wilt bezoeken, stap dan op de fiets.

DE WIJKEN

Deze historische route leidt je vooral door de wijken Northside en Docklands & IFSC, maar het
eerste deel breng je een bezoek aan het interessante stadsdeel Kilmainham.
Ooit was Kilmainham een ruime, groene buitenwijk, waar onder andere de gevangenis en het
ziekenhuis voor oorlogsveteranen waren gevestigd. In de gevangenis hebben door de eeuwen
heen veel verschillende soorten mensen vastgezeten, van politieke gevangenen tot
zakkenrollers en prostituees. Hun verhalen zijn opgetekend en geven nu een goed beeld van
het vroegere leven in Dublin. In het voormalige ziekenhuis vind je nu het Museum of Modern
Art, maar er is ook een expositie te zien over de tijd dat het gebouw nog in gebruik was als
ziekenhuis. De wijk en het stadscentrum worden verbonden door het Guinness-terrein, St.
James's Gate. Bierbrouwer Arthur Guinness was een ware revolutionair. Zo tekende hij in
1759 een huurcontract voor 9000 jaar en zorgde hij in bittere tijden voor veel
werkgelegenheid. Hij was erg goed voor zijn personeel en bood hen voor die tijd luxe extra's
zoals gezondheidszorg, huizen en crèches.
In de Northside ervaar je de historie op vrijwel elke straathoek. Tot voor kort was dit een deel
van de stad waar je 's avonds beter niet kon komen. De grimmige boeken van vroeger over
Dublin, zoals Angela's Ashes, zijn vooral op dit deel van de stad gebaseerd. Nu is het
stadsdeel in trek bij jonge Ieren en expats en is het er steeds prettiger wonen. De grote
ketens openen er hun winkels en ooit macabere pubs steken zichzelf in een nieuw jasje.
Het stadsdeel Docklands & IFSC is vooral een wijk met veel Europese hoofdkantoren van
grote Amerikaanse bedrijven in moderne panden. Ook vind je er het theaterdistrict en is
het een woonwijk voor het personeel van de omliggende bedrijven, met de bijbehorende
hippe en moderne restaurants. Deze wijk heeft vooral een historisch tintje door zijn ligging,
praktisch aan de monding van de rivier de Liffey. Schepen met goederen kwamen en gingen

en werden gecontroleerd bij het Custom House, terwijl tijdens de hongersnoden de
hongerige Ieren zich richting de haven begaven in de hoop op een beter leven in de VS.

WEINIG TIJD

Kilmainham Gaol + The Church Bar & Restaurant + General Post Office + The Famine
Sculptures + The Schoolhouse

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 15.60 km)

en dan rechtsaf langs het kanaal naar The Schoolhouse

. Ga linksaf in Haddington Road.

Loop door in St. Lotts Road naar je eindpunt: de hondenraces
Start bij de War Memorial Gardens
en de Kilmainham Goal
Kilmainham

. Steek de drukke straat over en ga linksaf voor koffie

. Loop daarna door de poort rechts naar Royal Hospital

. Ga rechtsaf op Military Road, steek het water over via Bow Bridge en volg

Bow Lane West en Thomas Street tot Echlin Street. Ga rechtsaf en tweemaal links voor het
Guinness Storehouse

. Loop verder en ga linksaf in Crane Street. Ga op Thomas Street

rechtsaf en op Lower Bridge Street links naar pub The Brazen Head
langs het water, loop door tot de Rory O’More Bridge
sla linksaf in Benburb Street, met een leuk winkeltje

. Ga hierna linksaf

en steek die over. Ga rechtdoor en
op de hoek. Ga verderop in deze

straat door de poort naar het National Museum of Ireland

. Loop dan Benburb Street

terug, ga bij Queen Street rechtsaf en voor het water linksaf naar Four Courts

. Ga verder

langs de rivier, steek de tweede brug rechts over en volg Parliament Street. Ga linksaf in
Dame Street, rechts in Palace Street en nogmaals rechts naar Dublin Castle

. Loop door

de poort via Cork Hill terug naar Parliament Street. Steek weer het water over en loop
rechtdoor in Capel Street voor leuke eetadressen
en weer rechts in Jervis Street naar The Church
loop je rechtsaf naar Foam Café
retro te shoppen

Café

. Langs het Ierse kaboutertjesmuseum

. Loop iets terug, ga linksaf en dan rechtsaf om

. Loop terug langs de Liffey voor taartjes

O’Connell Street naar de General Post Office
kunstmuseum

. Ga rechts in Parnell Street

. Ga dan linksaf op

. Loop door tot een gedenktuin

en

. Ga Gardiner Row in en in Great George’s Street rechtsaf naar Cobalt

. Ga rechtsaf, weer in O’Connell Street linksaf en nogmaals linksaf bij de rivier. Loop

door naar The Custom House

, de Famine Sculptures

linksaf wat eten bij de Harbour Master
ga linksaf voor het Jeanie Johnston Tall Ship
Ferryman Pub

. Ga

. Loop terug naar het water en

. Loop door en ga de brug over naar The

. Ga rechtsaf, links op Misery Hill en rechtsaf op het plein. Loop steeds

rechtdoor naar Osteria Lucio
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of QTR East

en moderne shops

. Ga dan nog iets verder, sla op Grand Canal Street linksaf
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IRISH NATIONAL WAR MEMORIAL GARDENS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Irish National War Memorial Gardens zijn oorspronkelijk ontworpen voor het herdenken
van de Ierse soldaten die zijn gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het park kon de
poorten echter pas openen na de Tweede Wereldoorlog. De namen van de gesneuvelde
soldaten zijn opgenomen in prachtig geïllustreerde manuscripten die in granieten
boekenkamers in het park worden bewaard. De boeken zijn op afspraak te bezichtigen, maar
ook zonder deze te zien, is een bezoek aan het park de moeite waard. Het door Sir Edwin
Lutyens ontworpen park heeft verzonken rozentuinen, lange bomenlanen en prachtige
fonteinen.
south circular road, islandbridge, dublin 8 ,
www.heritageireland.ie/en/dublin/warmemorialgardens, +353(0)1-6770236, ma-vr 8.00donker, za-zo 10.00-donker, bus bridgewater business centre

LIMETREE CAFé - ETEN & DRINKEN

Voor een goed begin van je dag ga je naar LimeTree Café. Met versgemalen koffie of een van
hun heerlijke theesoorten en met zicht op Kilmainham Gaol is dit strakke en licht ingerichte
café een easy start. Elke dag bereiden ze verschillende soorten verse ontbijtjes, variërend van
muesli met vers fruit tot bagels, scones, roerei en zoetigheden. Ook voor de lunch kun je hier
uitstekend terecht, met de soep van de dag als aanrader.
kilmainham square, inchicore road, dublin 8, www.limetreecafe.net, +353(0)1-9022420, ma-do
8.00-16.00, vr 8.00-16.30, za 10.00-16.30, koffie € 2,30, ontbijt € 5, lunch € 6, bus kilmainham
goal

KILMAINHAM GAOL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Kilmainham Gaol is echt een must see. Tijdens de rondleiding krijg je een goed beeld van
deze gevangenis en de rol die het gebouw speelde in de geschiedenis van Ierland. Tijdens de
hongersnoden puilden de koude, tochtige cellen uit van de gevangenen (mannen, vrouwen en
zelfs kinderen), die voedsel hadden gestolen. Ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden.
Later werden de leiders van de beruchte Paasopstand hier gevangen gezet en vervolgens
geëxecuteerd. De gevangenis is nu een geliefde spot voor filmopnames, onder andere
voor een scène van In the Name of the Father. Tip: ga er vroeg naartoe of koop je kaarten
online.
kilmainham courthouse, inchicore road, dublin 8, www.heritageireland.ie/en/dublin,
+353(0)1-4535984, sep-jun ma-zo 9.30-17.30 (laatste tour 16.15), jul-aug ma-zo 9.00-18.45
(laatste tour 17.30), entree € 7, luas, dart heuston station, bus 68, 69 of 79

ROYAL HOSPITAL KILMAINHAM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het 17e-eeuwse voormalige ziekenhuis het Royal Hospital Kilmainham heeft 250 jaar lang
gediend als huis voor gepensioneerde soldaten. Tegenwoordig huist in het pand het Irish
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Museum of Modern Art (IMMA), waar wisselende exposities te zien zijn van nationale en
internationale kunstenaars. Een van de permanente exposities is te zien in de Courtyard
Galleries. Deze gaat over de geschiedenis van dit imposante pand. Na de expositie(s) kun je
even nakletsen in het Imma Café. Tijdens de zomermaanden worden er regelmatig concerten
georganiseerd.
royal hospital kilmainham, military road, dublin 8, www.imma.ie, +353(0)1-6129900, di-vr
11.30-17.30, za 10.00-17.30, zo 12.00-17.30, entree gratis, luas heuston station

JENNIFER SLATTERY STUDIO - SHOPPEN

Jennifer Slattery drukt in haar Jennifer Slattery Studio de leukste prints op textielproducten,
waaronder kussens en plaids. In 2013 won ze voor haar homeware-lijn de Craftsmanship
Award. In haar studio stap je binnen in een knus winkeltje waar zij gedeeltelijk ook nog haar
werk verricht. Naast haar eigen producten vind je er ontwerpen van andere Ierse designers:
originele cadeautjes voor het thuisfront!
72 benburb street, smithfield, dublin 7, www.jenniferslattery.com, +353(0)86-754086, ma-wo
10.00-18.00, do 10.00-20.00, luas smithfield

GUINNESS STOREHOUSE - LEUK OM TE DOEN

Arthur Guinness opende in 1959 de deuren van zijn St. James's Gate Brewery. De
bierbrouwer was een revolutionair als het ging om zijn personeelsbeleid en hij heeft op die
manier veel voor het Ierse volk betekend. Tegenwoordig is in de oude bedrijfshal het
Guinness Storehouse gevestigd, een interactief museum waar je een beeld krijgt van de
ingrediënten, het vakmanschap, het vergistingsproces en meer. Bij de entreeprijs inbegrepen
is een pint Guinness of een ander door Guinness gemaakt biertje in de gezellige Arthur’s Bar
of in de 360° Gravity Bar met prachtig zicht op heel Dublin en de Wicklow Mountains.
st james's gate, dublin 8, www.guinness-storehouse.com, +353(0)1-4084800, ma-zo
9.30-19.00 (laatste toegang 17.00), entree € 16,50, luas james's, dart heuston station

NATIONAL MUSEUM OF IRELAND FOR DECORATIVE ARTS & HISTORY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de prachtige voormalige barakken uit 1704, Collins Barracks, zit nu het National Museum
of Ireland for Decorative Arts & History. Eeuwenlang werd dit complex gebruikt door het
lange tijd heersende Britse leger. Om een indruk te krijgen van de rumoer die Dublin tot de
onafhankelijkheid heeft moeten doorstaan, kun je de expositie ‘Proclaiming a Republic: The
1916 Easter Rising’ bekijken. ‘Soldiers & Chiefs’ geeft een beeld van de strijd die de Ieren ook
internationaal moesten leveren en er zijn nog vele andere permanente en tijdelijke exposities
te zien. Voor een pauze kun je terecht in het café op het terrein.
collins barracks, benburb street, dublin 7, www.museum.ie/decorative-arts-history,
+353(0)1-6777444, di-za 10.00-17.00, zo 14.00-17.00, entree gratis, luas museum

THE BRAZEN HEAD - ETEN & DRINKEN

The Brazen Head is naar eigen zeggen de oudste pub van heel Ierland, opgericht in 1198. Of
dit nu waar is of niet, authentiek is de pub wel. Op de charmante binnenplaats kun je je nog
goed voorstellen hoe de paarden en wagens daar stonden als hun eigenaren de warmte van
de pub opzochten. Nu luister je er naar Ierse muziek, zit je er comfortabel onder een heater of
ga je binnen zitten om te genieten van het oude, houten interieur en de gezellige Ierse
barmannen. En natuurlijk van typisch Ierse gerechten, zoals bangers & mash, beef & Guinness
stew of seafood chowder.
20 bridge street lower, dublin 8, www.brazenhead.com, +353(0)1-6779549, ma-do
10.30-23.30, vr-za 10.30-0.30, zo 12.30-23.30, lunch € 8, diner € 18, bus merchants quay

RORY O'MORE BRIDGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De mooie blauwe Rory O’More Bridge is vernoemd naar een Ierse grootgrondbezitter
die vooral bekend was als een van de vier leiders van de Ierse Rebellie van 1641. O’More, een
goed katholiek, streed deze religieuze strijd tegen de Engelse protestantse regering van
destijds. De oorspronkelijk in 1670 gebouwde houten brug is in 1704 vervangen door een
stenen brug en in 1859 door de huidige smeedijzeren brug die werd ontworpen door George
Halpin.
watling street, dublin 8, luas smithfield
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Ze woont in de buitenwijk Ranelagh midden tussen de Ieren en hoort er helemaal bij:
brunchen in het weekend, elke dag éven naar de pub voor een pint. In het weekend
NAME
wandelt ze graag naar het centrum, fotografeert ze de mooie
Amy
Keip
architectuur en natuur en is ze meestal op weg naar een leuk winkeltje, café of
Photography
restaurant.
Marjolein den
Hartog, Vincent van
den Hoogen
LAATSTE UPDATE

2016-09-19 17:46:26
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

Deze route is van

NAME

AMY KEIP
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