knip de
stippellijn
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dan kun je de
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insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

MuseumsQuartier
Q21
MUMOK
Street Art Passage
die werkbank
Galerie Hubert Winter
Bildraum 07
Spittelberg
Die Sellerie
Burggasse 21
Die Burgermacher
Amerlingbeisl
Alte Bäckerei
SBIN
ULRICH
Ulrichskirche
Burggasse 24
Dock 7
Shakkei
Bilderbox
Schmuckladen
Le Shop
figar
Lindengasse
Rauch Juice Bar
Ina Kent
WestLicht - Schauplatz für Fotografie
Tanzcafe Jenseits
Galerie Reinthaler
Tonstube
Naschmarkt
Vollpension
Schikaneder
Zweitbester
Kettenbrückengasse
Majolikahaus

ROUTE
up-and-coming wenen
OVER DE ROUTE

De focus van deze route ligt op cultuur en shoppen. Je komt op de route ateliers en
galerieën tegen, originele winkeltjes van lokale ontwerpers, koffietentjes en lunchrooms, en
plekken om uit te gaan. Je raakt met verschillende gezellige buurtjes bekend waar jonge
creatievelingen werken en wonen. Er zitten ook een aantal verbindende stukken bij waar
minder te zien is. Deze stukken zou je kunnen dansen of huppelen.

DE WIJKEN

Wenen mag dan bekendstaan als een klassieke, statige stad, er borrelt ook genoeg nieuws.
De huidige generatie urban creatives bouwt aan eigen projecten, waarbij de focus behalve op
esthetiek, vaak ook op duurzaamheid, kwaliteit, handwerk en zelfbeschikking als werk- en
levensdoel ligt. Dat zie je terug in de vele kleine adresjes waar eigen ontwerpen worden
verkocht en – in sommige gevallen – ook ter plekke worden gemaakt.
Deze route brengt je langs hippe en originele adresjes in Neubau, Mariahilf en het
Freihausviertel en verbindt deze drie bruisende wijken van Wenen met elkaar. Op deze
plekken wonen, werken, spelen en flaneren veel mensen met creatieve beroepen.
Het is soort zoekt soort in de hippe barscene van Neubau. Cultuurliefhebbers kunnen er hun
hart ophalen in de musea van het MuseumsQuartier. Maar mocht het Weense weer te mooi
zijn om binnen te zitten, kun je op een van de blauwe plastic stoelen op het plein een nieuw
aangeschaft kunstboek lezen of gewoon genieten van de vibe. In Neubau zijn ook een aantal
kleine galerieën en winkeltjes met ateliers gevestigd. De romantische straatjes van het wijkje
Spittelberg brengen je terug in de tijd.
In Mariahilf heerst altijd een (gezellige) drukte in de vele cafés en winkels. Je vindt er zowel
mainstream (in de drukke Mariahilferstrasse waar half Wenen op zaterdag shopt) als
exclusievere en originelere adresjes (in de zijstraatjes). Tijdens deze wandeling maak je kennis
met beide gezichten van de wijk. Voor de liefhebber biedt vooral de Neubaugasse ook
alternatieve winkels.
Ook in de voormalige arbeiderswijk Freihausviertel borrelt het van de creatieve initiatieven.
Bovendien vind je hier veel Weense jugendstilbouwwerken. En je kunt er heel relaxt tussen
een hip of alternatief publiek een drankje drinken.

De keuze is in deze wijken heel groot, dus hou je open ogen. En vergeet niet af en toe ook
eens naar boven te kijken, naar de vele bouwstijlen in deze buurten.

WEINIG TIJD

ULRICH + Vollpension + Kunstgalerieën + Schikaneder + Neubau

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.80 km)
De wandeling start aan het MuseumsQuartier 1 . Loop vanaf de hoofdpoort rechts, door het
gebouw en de Electric Avenue van Q21 2 . Nu kom je bij het MUMOK 3 . Loop hierlangs, de
trap op door de Street Art Passage 4 . Recht voor je zie je 5 . Ga naar rechts, de heuvel af.
Links zie je de metaalkleurige voorgevel van 6 . Ga links de Burggasse in 7 . Loop links de
Gutenberggasse in voor het mooie Spittelberg 8 . Ga vervolgens tweemaal rechts: de
Spittelbergpassage door en de Spittelberggasse af. Weer op de Burggasse
zijn heuvelopwaarts links 9 en 10 . Steek de straat over voor een hamburger 11 . Sla links de
Stiftgasse in. Links zit café Amerlingbeisl 12 . Loop vervolgens een stukje terug en sla de
Sigmundsgasse in. Op de hoek met de Burggasse kun je iets drinken 13 . Steek voor SBIN 14
de straat over. Om de hoek van de apotheek ligt ULRICH 15 . Loop langs de Ulrichskirche 16
het plein over naar Burggasse 24 17 . Ga langs de kerk naar beneden. Neem de Neustiftgasse
naar links. Ter hoogte van het fonteintje ga je links de Kirchengasse in 18 . Op het kruispunt zit
Shakkei 19 . Ga verder de Kirchengasse op 20 21 22 . Rechtdoor, langs het gezellige
Siebensternplein, vind je Figar 23 . Bij de babywinkel draai je rechts de Lindengasse 24 in.
Naar rechts op de Neubaugasse kom je aan de groene gevel van 25 . Bij de tramrails
aangekomen, volg je ze naar rechts naar 26 . Draai je om en volg voor het fotomuseum 27 de
tramrails in de andere richting. Loop terug en ga na de kerk naar rechts. De grote winkelstraat
waar je tegen aanloopt, neem je naar links. Iets voorbij de U-Bahn-ingangen ga je rechts de
Nelkengasse in naar Tanzcafe Jenseits 28 . Wandel naar de toren en linksaf. Ga bij de grote
straat naar links, waar je rechts 29 vindt. Na restaurant Mama Liu & Sons sla je rechts de
steeg in, tot het pad hobbelig wordt, voor Tonstube 30 . Beneden aangekomen ga je naar links
langs de Naschmarkt 31 . Bij de lichten steek je beide wegen over, de Schleifmühlgasse in. Na
het parkje links zie je Vollpension 32 . Bij de lichten wandel je naar rechts 33 . Op het kruispunt
met vijf wegen zie je Zweitbester 34 . Loop verder de grote weg af en de eerste straat naar
36

rechts naar de Kettenbrückengasse 35 . Aan het einde van de straat zie je het
Majolikahaus .
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1 MUSEUMSQUARTIER - LEUK OM TE DOEN

thuisfront en genoeg waar je misschien zelf hebberig van wordt.

In de voormalige keizerlijke stallen ligt het hippe MuseumsQuartier (MQ) met musea,
theaters, restaurants en winkels. Het Leopold Museum bezit de grootste collectie werken van
de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele en daarnaast vind je er werken van andere moderne
meesters als Klimt en Kokoschka. Hedendaagse kunst vind je in het MUMOK (Museum
Moderner Kunst) en de Kunsthalle. Op het binnenplein kun je 's zomers heerlijk relaxen bij
muziek van dj’s. In de winter is er een moderne kerstmarkt.
museumsplatz 1, www.mqw.at, +43(0)1-5235881, u-bahn u2 museumsquartier

breite gasse 1, www.werkbank.cc, +0043(0)650-5248136, ma-vr 13.00-18.00, za 11.00-17.00,
u2/3 volkstheater
6 GALERIE HUBERT WINTER - LEUK OM TE DOEN

In de mooie uitstellingsruimte Galerie Hubert Winter achter het MuseumsQuartier kun je
exposities van veelal conceptuele kunst met intellectuele thema's bekijken. De
tentoonstellingen wisselen regelmatig en zetten het werk van verschillende kunstenaars in de

2 Q21 - LEUK OM TE DOEN

kijker.

In het MuseumsQuartier worden ook nieuwe kunstwerken gemaakt. Het platform Q21 biedt
hier ruimte voor. Kunstenaars huren er ruimtes en in een aantal ateliers zijn internationale
artists in residence te gast. Geselecteerde werken met politieke, maatschappijkritische

breite gasse 17, www.galeriewinter.at, +0043(0)1-5240976, di-vr 11.00-6.00, za 11.00-2.00,
u2/3 volkstheater

thema's kun je in frei raum Q21 exhibition space bekijken (vaak net buiten de hoofdpoort van
het MuseumsQuartier). De van tevoren te boeken rondleiding (e-mail: Q21tours@mqw.at,
verzamelplaats: MQ-point) voert je door de ateliers.

7 BILDRAUM 07 - LEUK OM TE DOEN

In een prachtig vormgegeven, kleine galerie brengt Bildraum 07 met wisselende
tentoonstellingen conceptueel werk uit verschillende kunstgenres en van artiesten van

museumsplatz 1, www.q21.at/en/freiraum/, +0043(0)1-5235881, di-zo 13.00-16.00 &
16.30-20.00, entree gratis, rondleiding € 3, u2/3 museumsquartier

verschillende generaties en in verschillende looppbaanstadia samen. Hiermee
wil Bildraum het publiek met hedendaagse kunst in contact brengen en kruisbestuivingen
binnen de kunst stimuleren.
burggasse 7-9, www.bildrecht.at, +0043(0)1-8152691, di-vr 13.00-18.00, u2/3 volkstheater

3 MUMOK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Met zijn zwarte basalten buitenkant en enorme proporties is het hoog
aangeschreven MUMOK (Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien) niet te missen.
Hier vind je Wenens beste collectie 20e-eeuwse kunst. Ook het winkeltje met originele
cadeaus is een bezoekje waard.

8 SPITTELBERG - LEUK OM TE DOEN

In Spittelberg waan je jezelf in een oud dorpje ergens in de provincie. Deze artistieke en
romantische buurt met zijn kleine straten met oude, gerenoveerde panden is bij Weners een

museumsplatz 1, www.mumok.at, +0043(0)1-525000, ma 14.00-19.00, di-wo & vr-za
10.00-19.00, do 10.00-21.00, entree € 11,00, u2/3 museumsquartier

geliefde woonplek. Achter de biedermeiergevels vind je veel restaurants en bars. In december
veranderen de straten in één grote kerstmarkt.
spittelberg, www.spittelberg.at, u-bahn u2/u3 volkstheater

4 STREET ART PASSAGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Street Art Passage is een 'micromuseum' met een wisselende tentoonstelling van
streetart van lokale en internationale streetart- en graffitikunstenaars. Deze passage vormt de
doorgang van het MuseumsQuartier tot de Breite Gasse. Aan een verkoopautomaat kun je
hier een boekje met de beelden kopen.
museumsplatz 1, www.betonblumen.org, u2/3 museumsquartier

9 DIE SELLERIE - SHOPPEN

Vanwege de zorg waarmee ze hun waren uitzoeken en uitstallen, noemt het Weense
ontwerperstrio dat Die Sellerie runt zichzelf 'curatoren'. In deze trendy en vrolijke winkel vind
je eigentijdse prints, boeken, schrijfwaren, woonaccessoires en andere mooie spulletjes van
(jonge) Europese ontwerpers.
burggasse 21, www.diesellerie.com, +43(0)669-12109304, di-vr 15.00-19.00, za 11.00-17.00,
u-bahn u2/u3 volkstheater

5 DIE WERKBANK - SHOPPEN

Houten zonnebrillen, handtasjes van papier, bijzondere woonspulletjes: die werkbank
verkoopt op kleine schaal geproduceerde accessoires en sieraden van jonge, veelal lokale,
labels. In dit kleine designwinkeltje achter het MuseumsQuartier vind je wat moois voor het
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LOCAL

NAME

LOTTE LAMBIN

Lotte woont sinds begin 2016 in Wenen en ontdekt nog elke
dag nieuwe hotspots. Ze is verzot op exotische markten en
trendy koffiebars. Lotte probeert iedereen te overtuigen dat
Wenen niet oubollig is, maar juist dynamisch en hip met
prachtige gebouwen, veel groen, leuke restaurants en een
bruisend nachtleven. Ze houdt van Wenen in de zomer:
zwemmen in de Donau of picknicken in het (Prater)park.
Favoriete uitspraak: 'Zonder koffiehuizen geen Wenen,
zonder Wenen geen koffiehuizen.' (Geert Mak)
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