knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

GREEN & HEALTHY
STOCKHOLM

GREEN & HEALTHY STOCKHOLM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Tantobadet
Wandelen langs Årstaviken
Tantolunden
Yttersta Tvärgränd
Skinnarviksberget
Filippa K Second Hand
Herr Judit
Häktet
Paradiset
Falafelbaren
Brandstationen
Kalf & Hansen
8T8
Petrus
Mariatorgets metrostation
Adisgladis
Modern Retro
Johan & Nyström
Tshirt Store
Green Laces
Mosebacke Etablissement
Woodstockholm
Wayne's Coffee
Granit
Juiceverket
StikkiNikki
EcoSTHLM
The Plant
Matapoteket
Villervalla
Bondens egen Marknad
Chutney
Orkan Lia
Nudie Jeans Repairshop
Stockholms Stadsmission
Lisa Larsson Second Hand
Saltå Kvarn
Swedish Hasbeens
Meatballs For The People
Hermans
Fotografiska

ROUTE
green & healthy stockholm
OVER DE ROUTE

Deze wandeling gaat over het hipste eiland van Stockholm, Södermalm. De route is redelijk
lang, maar biedt veel variatie. Eten, winkelen, genieten van de natuur; alle adressen waar je
langskomt koesteren op één of andere manier een groene gedachte. Je kunt de route
eventueel inkorten door een stuk langs het water te wandelen. Combineer deze route met
route 4 en je vermaakt je zeker een hele dag op Söder.

DE WIJKEN

Stockholm was in 2010 de eerste groene hoofdstad van Europa dankzij de lange geschiedenis
van milieuvriendelijke maatregelen en de plannen voor de toekomst. Het heel goed geregelde
openbaar vervoer en het ontmoedigingsbeleid voor auto's binnen de stadsgrenzen zijn
voorbeelden van dit soort maatregelen. Daarbij is de stad rijk aan natuurschoon. Niet elke stad
heeft een nationaal park in het midden (Ekoparken), zoveel groene plekken en water waar je
zelfs in kunt zwemmen. Een stad bij uitstek dus voor een groene wandeling.
Het groene gedachtegoed gaat uiteraard verder dan openbaar vervoer en natuurschoon. De
ene persoon denkt misschien meteen aan een wandeling door het bos of langs het water en
de andere denkt aan duurzaamheid en milieu. Weer een ander aan een veganistische leefstijl,
tweedehands en ecologische producten. Maar of je nou mintgroen of donkergroen bent, deze
wandeling heeft voor iedereen wat te bieden, ook voor vleeseters, shopaholics en
kunstliefhebbers.
Het hippe eiland Södermalm is bij uitstek een wijk met veel groene adressen. Zoals veel
voormalige arbeiderswijken in grote steden is ook Södermalm (ook wel Söder genoemd) in de
jaren 80 en 90 van de vorige eeuw uitgegroeid tot een populaire wijk. Studenten, kunstenaars,
musici, bohemiens en ontwerpers wonen en komen hier graag. De relaxte sfeer die hier
heerst, maakt dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Velen hier kiezen bewust: bewust voor
Södermalm en een bewuste leefstijl.
Op Söder vind je veel onafhankelijke winkels met gepassioneerde eigenaren en eettentjes
met een specialiteit, een missie. Het ene adres is duurzamer dan het andere adres, maar op
een of andere manier koesteren ze allemaal een groene gedachte. Iedereen beleeft groen
immers op zijn eigen manier.

WEINIG TIJD

Tantolunden + Johan & Nyström + Mosebacke Etablissement + Lisa Larsson Second
Hand + Fotografiska

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 14.40 km)
Begin je wandeling met een duik 1 . Wil je de route korter maken, loop dan langs het water
2 naar Eriksdalsbadet en vervolg de route vanaf 28 . Sla anders linksaf

via Skarpskyttestigen het park 3 in. Neem de eerste rechts en ga na 400 meter rechts de
houten trap op naar de volkstuintjes. Bovenaan ga je links en volg je het pad tot bij de weg. Ga
rechtdoor en op het einde bij Ringvägen links. Steek bij de stoplichten over en loop via
Yttersta Tvärgränd 4 naar Skinnarviksberget 5 voor een mooi uitzicht, of ga bij de
stoplichten rechts voor tweedehands 6 en hippe mannenkleding 7 . Kijk op de kaart bij
Häktet 8 of het wat is voor later. Ga nu linksaf de trap op en bovenaan rechts. Koop wat
lekkers voor onderweg 9 en ga dan rechts en meteen links weer Hornsgatan op. Bestel hier
falafel 10 en doe iets verderop inspiratie op voor je interieur 11 . Op de hoek van
Mariatorget eet je Noordse frikadellen 12 , noedelsalade 13 of een kanelbulle 14 . Duik het
metrostation in voor kunst 15 of ga rechts voor verantwoorde kleding 16 en vintage 17 . Loop
nu weer terug en drink rechts een goede koffie 18 . Sla linksaf Maria Prästgårdsgata
in, dan links Björngårdsgatan en daarna rechts via Sankt Paulsgatan naar Götgatan. Hier ga je
rechts en koop je een cool shirt 19 . Loop Hökensgata in voor hippe schoenen 20 . Op
Mosebacke Torg heb je de keuze uit twee restaurants 21 22 . Loop door en ga rechts
Högbergsgatan in. Op de hoek met Götgatan bestel je een take away koffie 23 of koop je een
leuke opbergbox 24 . Aan de overkant kun je een vitamineshot 25 nemen. Ga links en
loop verder naar beneden. Scoor een ijsje 26 en ga Skrapan in voor gifvrij speelgoed 27 . Wil je
een veganistische hap 28 , loop dan door naar Ringen. Anders ga je Bondegatan in voor een
raw hapje 29 en kinderkleding 30 . Je kunt ook meteen Katarina Bangata ingaan naar de
boerenmarkt 31 of een vegetarisch maal 32 . Vervolg Skånegatan om te shoppen 33 34 35 .
Ga links en meteen rechts voor vintage 36 en daarna links Renstiernas gata en koop een
lekker brood 37 . Ga nu weer links en dan links voor Zweedse klompen 38 of rechts voor
gehaktballen 39 . Loop door tot Folkungagatan en ga rechts. Ga daarna de eerste links. Op het
einde in de bocht geniet je van een vegetarisch buffet 40 met uitzicht. Loop dan de trap af en
eindig je dag met een foto-expositie en een drankje met dj 41 .
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1 TANTOBADET - LEUK OM TE DOEN

skinnarviksberget, t-bana zinkensdamm

In welke grote stad kun je nou zwemmen in natuurwater? In Stockholm dus! Bijvoorbeeld bij
Tantobadet aan de zuidkant van het park Tantolunden. Er is een strand met heuse palmen die
wuiven in de wind, een duiktoren en steigers waar je een duik vanaf kan nemen en
klippen waar je lekker op kunt liggen zonnen. Op warme zomerse dagen kan het er wel vrij
druk zijn, maar dat mag de pret niet drukken.
tantobadet, entree gratis, t-bana hornstull

6 FILIPPA K SECOND HAND - SHOPPEN

Vind je de kleding van het Zweedse merk Filippa K ook zo mooi, maar wel een beetje prijzig?
Dan moet je echt even binnenlopen bij Filippa K Second Hand. De kleding is zo goed als
nieuw en de prijs is zacht. Zowel voor dames als voor heren.
hornsgatan 77, www.filippaksecondhand.se, +0046(0)8-6681530, ma-vr 11.00-18.00, za
11.00-16.00, t-bana zinkensdamm

2 WANDELEN LANGS ÅRSTAVIKEN - LEUK OM TE DOEN

Als je niet zo'n zin hebt in shoppen, maar juist wel in heerlijk langs te water wandelen en
genieten van het natuurschoon van Stockholm, kun je een stuk van deze wandeling afsnijden
en vanaf Tantobadet verder wandelen langs Årstaviken. Onderweg kun je lekker op een
schommelbank plaatsnemen en over water uitkijken. Of even een work-out doen bij een van
de buitengymplekken. Als je trek krijgt, kun je een broodje worst kopen, heel Zweeds. Een
van de worstverkopers heeft zelfs vegetarische worst. Bij Erikdalsbadet loop je omhoog en
pak je de wandeling weer op bij The Plant (28).
årstaviken, t-bana hornstull

7 HERR JUDIT - SHOPPEN

Bij Herr Judit hechten ze aan kwaliteit, gevoel en materiaal. Mannen die dat ook belangrijk
vinden, kopen hier hun overhemden. Tweedehands-, vintage of nieuwe kledingstukken
worden overal en nergens vandaan geplukt.
hornsgatan 65, www.herrjudit.se, +0046(0)8-6583037, ma-vr 11.00-18.00, za 11.00-17.00, zo
12.00-15.00, t-bana zinkensdamm
8 HäKTET - ETEN & DRINKEN

Bij Häktet zit je goed als je van lekker eten houdt. Streekproducten zijn het uitgangspunt van

3 TANTOLUNDEN - LEUK OM TE DOEN

Tantolunden is het grootste park van Södermalm. Het meest bijzondere van Tantolunden zijn
de zogenaamde kolonilotter. Een gedeelte van het park wordt in beslag genomen door deze
volkstuintjes met kleine houten huisjes. Al bijna 100 jaar verbouwen mensen uit de stad hier
hun eigen groente en kweken ze bloemen. In de zomer staan de tuintjes volop in bloei en
wonen ze praktisch hier in de knusse huisjes. Een uniek stukje cultureel erfgoed.

alle gerechten en een van de alternatieven is altijd vegetarisch. Na het eten kun je lekker
blijven hangen. Er zijn namelijk maar liefst drie bars. In het restaurant is de grote bar met een
breed assortiment. Hier is elke dag muziek, live of een dj. Ölbaren is de bierbar waar je - de
naam zegt het al - een aantal biertjes proeft en je favoriet kiest. En dan is er nog Vänster, de
cocktailbar. Je kunt hier overigens ook alleen voor een drankje terecht.
hornsgatan 82, www.haktet.se, +0046(0)8-845910, restaurant ma-za 17.00-1.00 of 3.00, bars
wo-za vanaf 17.00 of 20.00, 225 sek, t-bana zinkensdamm

Tantolunden, t-bana hornstull
9 PARADISET - SHOPPEN
4 YTTERSTA TVäRGRäND - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Paradiset is een ecologische delicatessenwinkel en supermarkt. De filosofie erachter is dat

Als je door Yttersta Tvärgränd loopt, proef je nog de sfeer uit de 18e en 19e eeuw. In dit nu

goed eten een van de belangrijkste ingrediënten is voor een goed leven en duurzame

beschermde straatje staan houten huisjes waar in die tijd arme mensen en arbeiders
woonden, die in de textielweverijen of op de tabaksplantages in het westen van Södermalm
werkten.
yttersta tvärgränd, t-bana zinkensdamm

toekomst, voor mensen, dieren en de hele aarde. Wie hier boodschappen doet, bekommert

5 SKINNARVIKSBERGET - LEUK OM TE DOEN

Het hoogste natuurlijke uitkijkpunt van Stockholm is Skinnarviksberget. Vanaf 53 meter

zich om wat hij eet, wil weten waar het vandaan komt en wat het inhoudt. Op de deli-afdeling
kun je afhaalmaaltijden kopen die gemaakt zijn van groente die er niet meer zo mooi uit zag of
producten die de houdbaarheidsdatum naderden. Op de bovenverdieping zitten ook nog een
bakkerij, Saltå Kvarn en een ecologisch restaurant, Koloni.
brännkyrkagatan 62-64, www.paradiset.com, +0046(0)8-6133600, dagelijks 9.00-21.00, t-bana
zinkensdamm of mariatorget

boven het waterpeil heb je een fantastisch panorama van Stockholm: Västerbron aan de
westkant, het eiland Kungsholmen met Stadshuset, je ziet de hoogbouw van Norrmalm, het
slot op Gamla Stan, de kerktoren van Riddarholmen, Djurgården en helemaal in het oosten
kun je zelfs tv-toren Kaknästornet zien.
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LOCAL

NAME

SASKIA DE LEEUW

Dankzij haar baan heeft Eline Stockholm goed leren kennen.
Ze houdt ervan om te gaan brunchen en lunchen of een 'fika'
te nemen. Hiervoor kun je haar vinden in Söder, maar ze kan
ook heerlijk genieten van een wandeling op Djurgården of
een picknick in een van de vele parken die Stockholm rijk is.
Elke maand voegt ze wel een nieuw favoriet adres toe aan
haar lijstje.
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