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fashion, design &
architectuur in milaan

Tussen Porta Romana en Porta Ticinese staan prachtige appartementencomplexen aan
brede straten. De wijken zijn erg levendig dankzij de aaneenschakeling van boetieks, cafés
restaurants en monumenten.
Rondom luxestraat Corso Magenta vind je een aantal belangrijke musea en monumenten,
afgewisseld door galeries, designwinkels en horeca. Het designmuseum Triennale ligt aan het
grootste park van Milaan, het Parco Sempione. Vlak achter de Arco della Pace is de Milanese
Chinatown. Het is een wijk die steeds populairder wordt door de afwisseling van eenvoudige

OVER DE ROUTE

Aziatische restaurants, historische Milanese botteghe en nieuwe foodconcepten.

Deze wandeling voert je langs diverse design- en kledingwinkels van Milaan. En wees niet

WEINIG TIJD

bang, ook als je een beperkt budget hebt kom je in deze route aan je trekken. In Brera vind je
zowel grote ontwerpers als kledingboetieks met unieke collecties. Verwonder je in het
Quadrilatero della Moda over de luxe winkels of trakteer je zelf op een prachtig kledingstuk.
Kom tot rust in het Quadrilatero del Silenzio en vervolg je weg naar de zuidzijde van het
centrum. Het laatste deel van de wandeling staat in het teken van designmusea. De focus ligt
op fashion, design en moderne architectuur, maar je komt ook langs bezienswaardigheden en
adresjes om te eten & drinken.

DE WIJKEN
Milaan staat bekend als dé mode- en designstad van Europa. Als je als modehuis of designer
wilt meetellen, moet je in deze stad een filiaal hebben. Voor de bezoekers van Milaan
betekent dit dat er een grote verscheidenheid is aan winkels waarin je inspiratie op kan doen
voor je interieur maar ook toffe kledingstukken en accessoires kan scoren. Zelfs als je een
beperkt budget hebt.
Brera is een gezellige, grotendeels autovrije wijk met veel (duurdere) kledingboetieks, vintageen designmeubelzaken en leuke restaurants. De wijk is ook een belangrijke locatie van de
fuorisalone, de meer toegankelijke variant op de Salone del Mobile, de meubelbeurs die elk
jaar in april in Milaan plaatsvindt. De wijk tussen de middeleeuwse Porta Nuova en Piazza
Repubblica is voornamelijk een woonwijk met appartementencomplexen die gebouwd zijn in
de tweede helft van de vorige eeuw. Op de begane grond bevinden zich hier vaak
commerciële activiteiten, zoals winkels en restaurants.
Het Quadrilatero della Moda is een aaneenschakeling van dure winkels. Alle internationale
modehuizen hebben hier minstens een winkel. Vergaap je hier aan de prachtige etalages en
de outfits en auto's van de mensen het zich kunnen permitteren hier te winkelen.
In het Quadrilatero del Silenzio geniet je van de rust en de indrukwekkende villa's die aan
het begin van de 20e eeuw gebouwd werden in opdracht van rijke industriëlen uit Milaan en
omgeving.

ADI Designmusem + Palermouno + Villa Necchi Campiglio + The Brian & Berry building
+ Rossana Orlandi

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 14.50 km)

rechts Via Sarpi en links Via Bramante {41}. Loop een stukje terug en ga door het steegje
rechts van het museum. Loop over Piazza Compasso d'Oro en eindig op Via Ceresio 42 .

Begin aan de achterkant van het Castello met koffie 1 . Ga langs het Castello en ga links Via
Giovanni Lanza in. Loop langs het kunstwerk {2}. Loop nog wat door, Via Tivoli op en ga linksaf
Corso Garibaldi in [3][4][5]. Bij Via Palermo ga je rechtsaf /6/. Aan het einde van de straat, op
Largo Treves, ga je weer rechts, Via Solferino in [7]. Ga even rechts Via Ancona in {8}. Loop
terug en loop door over Via Solferino. Op de kruising ga je links de Via Pontaccio in 9 (10).
Deze straat gaat al snel over in Via Fatebenefratelli [11]. Ga linksaf Corso di Porta Nuova in. Bij
de derde kruising ga je rechts naar Via Giuseppe Parini [12](13). Ga links Via Marcora in [14].
Loop dezelfde weg terug en ga links Via Appiani in, links Via della Moscova en rechts Largo
Donegani op {15}. Loop over Via Turati tot aan Piazza Cavour {16}{17}. Loop onder de Porta
Nuova door en ga direct linksaf naar Via della Spiga /18/ 19 . Ga links, direct weer rechts en
weer links, Via Mozart in /20/. Links, in Via Serbelloni vind je een ‘luisterend oor’ {21}. Loop
terug, ga aan het einde van Via Mozart rechts en loop door tot de kruising met Corso
Monforte {22}. Ga rechts en loop naar Artemide [23]. Loop een stukje terug en ga dan rechts
Via Anselmo Ronchetti in en ga aan het einde weer rechts, Via Borgogna in [24] 25 . Ga links
Via Durini in [26]. Ga aan het einde van deze straat links, Largo Augusto op, op de kruising
weer links, en steek over naar de bibliotheek {26}. Loop links daarvan Via della Guastalla in /28/
en vervolg de weg helemaal rechtdoor 29 30 . Ga twee keer rechts om de Corso di Porta
Romana op te gaan. Bij Via Santa Sofia ga je links en direct weer links, Via San Calimero
in {31}. Bij de rotonde ga je rechts en loop je Via Mercalli in (32). Als je niet meer verder kunt,
ga je links en weer rechts. Loop een stuk door het park en kom uit op Via Santa
Croce (33)[34]. Ga rechts en de eerste links, Via Scalasole in (35). Loop rechts om het parkje
heen en ga Via Marco d'Oggiono in. Eet een bord pasta op de kruising met Via Ausonio (36).
Pas bij Via Matteo Bandello ga je rechts /37/. Steeks Via San Vittore over, ga rechts en direct
weer links {38}. Ga rechts en dan links, Corso Magenta op en ga rechtsaf Via Aurelio Saffi in.
Bij Via Vincenzo Monti ga je links en bij Via Venti Settembre ga je rechts 39 . Loop door het
park richting het noordnoordwesten, naar de boog op Piazza Sempione 40 . Over Via
Augustino Bertani loop je naar Piazza Santissima Trinità. Hier ga je links over Via G.B. Niccolini,
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1 LOCANDA ALLA MANO - ETEN & DRINKEN

Locanda alla Mano is een fijne bar waar je even kunt zitten voor een kop koffie, een lichte
lunch of een verfrissing in de middag. Het paviljoen is in 2015 ontworpen door de Milanese
ontwerper Italo Rota. Je herkent het aan de hand oftewel, de mano. In de bar werken mensen
met het syndroom van down, die daarmee een kans krijgen hun talenten te ontwikkelen en
mee te doen in de maatschappij.
piazza del cannone , +39()3-28 656 8094, ma-vr 14.00-22.00, za-zo 10.00-22.00, metro 1
castello cairoli, 2 lanza
9 GINORI 1735 - SHOPPEN

Bij Ginori 1735 maken ze al bijna drie eeuwen lang aardewerk. Het bedrijf is aan het einde
van de 19e eeuw ontstaan uit een samenvoeging van de Manifattura di Doccia (uit de regio Le
Marche) en het Milanese bedrijf Società Ceramica Richard. Het bedrijf ging naar de beurs in
een periode waarin de economie van de stad enorm opbloeide en andere, nu internationaal
bekende bedrijven, in Milaan werden opgericht. De serviezen in de winkel zijn allemaal
handbeschilderd en er hangt dus een serieus prijskaartje aan.
piazza san marco 3, www.ginori1735.com, +39()02-89011646, ma-za 10.00-19.00, zo
11.00-19.00, metro 2 lanza, tram 2, 4, 12, 14 dopo via lanza
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INGE DE BOER

In 2012 verhuisde Inge met haar vriend naar Milaan, met het idee een jaar te genieten
van het leven in het buitenland. Maar het beviel zo goed, dat ze zijn gebleven. Deze
grote maar compacte stad is volop in ontwikkeling en geeft regelmatig een excuus om
nieuwe plekken te ontdekken. Inge kent de stad als geen ander en neemt je graag mee
om het echte Milaan te ontdekken.
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